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انجمن و اقتصاد آزاد

از بــدو تأســیس انجمــن تــا بــه امــروز
همــواره در جلســات ،گردهماییهــا
و یــا حیــن تصمیمگیریهــای کالن
و خــرد انجمــن بــه اهمیــت رعایــت
اصــول نظــام اقتصــادی بــازار آزاد
اشــارهشدهاســت .امــا چــرا انجمــن
پســته ایــران بایــد فریــاد آزادی اقتصاد
داشــته باشــد؟ اصـ ً
ا آزادی اقتصــاد بــه
چــه معنــا اســت؟ آیــا برداشــت همــه
مــا از ایــن مفهــوم یکســان اســت؟ در
ایــن بیــن ،نحــوه تأمیــن مالــی انجمــن
و کارکــرد آن نیــز همــواره مــورد بحــث
یشــود کــه
بــود ه و چنیــن برداشــت م 
انجمــن ســراغ بســیاری از فعالیتهــای
درآمــدزا نرفتــه اســت.
از ایــن رو ســعی کردیــم بــا تعــدادی
از اعضــای هیئــت مدیــره و هیئــت
امنــای انجمــن بــرای روشــن شــدن
ایــن موضــوع مصاحبــه کنیــم تــا
بــا برداشــت ایشــان از ایــن مقولــه و
اهمیــت آن آشــنا شــویم .بنابرایــن ،در
شــمارههای بعــدی ماهنامــه دنیــای
پســته مقــاالت و مصاحبههایــی در ایــن
مــورد ارائــه خواهــد شــد .در ایــن شــماره
بــا فرهــاد آگاه عضــو دو دوره هیئــت
توگــو
مدیــره انجمــن در اینبــاره بــه گف 
نشســتیم تــا نظــر وی را بدانیــم.
آقــای آگاه! برداشــت شــما از مکتــب
اقتصــاد آزاد چیســت و سرچشــمۀ بــه
وجــود آمــدن آن را چــه میدانیــد؟
مــن اینطــور فکــر میکنــم کــه اقتصــاد آزاد
پیــش از آنکــه یــک مکتــب اعتقــادی باشــد،
یــک علــم تجربــی راجــع بــه تبییــن ،توضیح و
پیشبینــی بخشــی از پدیدههــای دنیــا اســت؛
مثــل علــم فیزیــک ،شــیمی یــا روانشناســی.
علــم تجربــی یعنــی تفســیر و پیشبینــی
رویدادهــای جهــان مــادی بــه زبــان ریاضــی.
مثــ ً
ا ،دانشــمندان علــم فیزیــک صرفــاً بــه
کشــف فرمولهــای ریاضــی کــه جهــان
بــر اســاس آنهــا کار میکنــد پرداختهانــد،
نــه اینکــه فرمولــی اختــراع کننــد و دنیــا را

مجبــور کننــد کــه بــر اســاس فرمــول آنهــا
عمــل کنــد .بنابرایــن ،علــم فیزیــک چیــزی
نبــوده کــه آدمیــزاد بــه دنیــا تحمیــل کــرده
باشــد و حتــی قبــل از کشــف آن توســط بشــر
نیــز دنیــا بــر اســاس آن میچرخیــده اســت.
در علــم فیزیــک هیــچ وقــت از کســی ســؤال
نمیشــود کــه بــه مکتــب فیزیــک نیوتنــی،
نســبیت یــا کوانتــوم اعتقــاد داری یــا نــه ،زیــرا
هــر یــک از آنهــا در توضیــح و پیشبینــی
اتفاقــات حیطــه خــود ،بدیــل بهتــری ندارنــد و
تــا زمانــی کــه بدیــل بهتــری بــرای هر یــک از
آنهــا پیــدا نشــده ،مبنــای علــم فیزیــک تلقــی
میشــوند .علــم اقتصــاد هــم ،قبــل از اینکــه
آدمیــزاد بــه کشــف آن نائــل شــود ،وجــود
داشــته و بــدون اینکــه آدمیــزاد خــودش
بدانــد ،زندگــی مــادی بشــر بــر اســاس اصــول
آن میچرخیــده اســت .اقتصــاد بــازار آزاد هــم
مثــل مکانیــک نیوتُنــی در علــم فیزیک اســت؛
یعنــی حتــی اگــر فــرد یــا گروهــی بخواهــد بر
خــاف اصــول آن کار دیگــری بکنــد ،زورش
بــه ســر آن نرســیده ،دیــر یــا زود مجبــور بــه
پذیــرش واقعیــات آن خواهد بود .بــرای همین،
مــن فکــر میکنــم کــه اقتصــاد آزاد ،نــه یــک
مکتــب فکــری کــه عــدهای میتواننــد بــه آن
اعتقــاد داشــته یــا نداشــته باشــند ،بلکــه یــک
علــم اســت .البتــه ایــن را بایــد در نظــر گرفــت
کــه هــر یــک از علــوم تجربــی ،در صــورت
ارائــه بدیــل بهتــر بــرای توضیــح پدیدههــا،
تغییــر و اصالحپذیرنــد؛ امــا تــا زمــان ارائــه
بدیــل بهتــر ،علــم محســوب میشــوند .در
علــم اقتصــاد هــم ،تاکنــون بدیــل بهتــری
بــرای تئــوری اقتصــاد بــازار آزاد پیشــنهاد
نشدهاســت .مثالهــای زیــادی در تأییــد ایــن
تریــن آن،
ادعــا میتــوان آورد؛ شــاید واضح
ِ
ـن کمونیســت باشــد کــه علیرغــم اصــرار
چیـ ِ
در حفــظ سیســتم سیاســی تــک حزبــی
کمونیســتی ،بــا پذیــرش اصــول علــم اقتصــاد
بــازار آزاد ،ظــرف مــدت کوتاهــی ،در شــرف
تبدیــل از یکــی از فقیرتریــن کشــورهای دنیــا
بــه اقتصــاد شــماره یــک دنیاســت.
اگــر بخواهــم ســؤال اصلــی علــم اقتصــاد را
تشــریح کنــم ،بــه بیــان کوتــاه «چگونگــی

تخصیــص بهینــه منابــع مــادی محــدود دنیــا
در مقابــل تمایــات و تقاضاهــای نامحــدود
بشــر» اســت .بــه بیــان ســادهتر ،اقتصــاد
«علــم صرفهجویــی» اســت .بنابرایــن ،ســوژه
مطالعــه علــم اقتصــاد از یــک ســو غرایــز،
خصلتهــا و رفتارهــای بشــر و از ســوی دیگــر
منابــع مــادی دنیــا میباشــد .ابــزار ایــن
کار هــم ماننــد تمــام علــوم دیگــر ،یکســری
فرمولهــای ریاضــی اســت .مثـ ً
ا در شــاخهای
از علــم اقتصــاد تحــت نــام «اقتصــاد رفتــاری»
کــه اخیــرا ً هــم خیلــی پویــا شــده اســت ،بــا
کمــک بخشــی از ریاضــی بــه نــام تئــوری
بازیهــا ،ابزارهــای ریاضــی دیگــر و حتــی
شــاخههایی از علــم روانشناســی ،نشــان داده
میشــود کــه افــراد در موقعیــت اخــذ یــک
تصمیــم اقتصــادی مشــخص ،معمــوالً چــه
عکسالعملــی نشــان میدهنــد.
اگــر اقتصــاد آزاد علــم اســت ،پــس
بایــد بگوییــم اقتصــاد کمونیســتی هــم
علــم اســت! چــون کســانی کــه نــام آن
را یــدک مــی کشــند ،تحلیل گذشــته و
پیشبینــی آینــده را دارنــد .اینطــور
نیســت؟
در تاریــخ علــم فیزیــک ،نظریــهای وجــود
داشــت بــه نــام نظریــه هیئــت بَطلَمیوســی.
ایــن نظریــه فــرض میکــرد کــه زمیــن
در مرکــز عالــم اســت و خورشــید ،مــاه،
ســیارات و مابقــی اجــرام آســمانی دور زمیــن
میچرخنــد .جهــت تفســیر مشــاهدات واقعــی
از حرکــت اجــرام آســمانی ،ستارهشناســان
قدیــم مجبــور بودنــد یکســری از فرمولهــای
ریاضــی خیلــی پیچیــد ه را بــر اســاس ایــن
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تئــوری بــرای مــدار حرکــت همــه اجــرام
ســماوی بــه دور زمیــن وضــع کننــد کــه حتی
آن فرمولهــا هــم قــدرت تفســیر برخــی
مشــاهدات را نداشــت .ســپس دانشــمندانی
مثــل کوپِرنیــک ،کِپلــر و نیوتُــن فرمولهــای
جدیــدی کشــف کردنــد و فــرض هیئــت
بَطلَمیوســی را کنــار گذاشــتند .آنهــا متوجــه
شــدند کــه اگــر خورشــید را در مرکــز منظومه
شمســی در نظــر بگیرنــد ،فرمولهایشــان
بســیار ســادهتر و مغایرتهــای موجــود
بیــن مشــاهدات و تئــوری رفــع میشــود.
ایــن تئــوری جدیــد بــرای مــدت طوالنــی
در پیشبینــی و تفســیر مشــاهدات جدیــد
درســت کار میکــرد.
امــا هیچکــس نمیتوانــد ادعــا کنــد یــک
فرمــول و تئــوری علمــی همیشــه پابرجــا
خواهــد مانــد .مثــ ً
ا ،پــس از کشــفیات
نیوتــن ،بــرای مدتهــا فکــر میکردنــد
مکانیــک نیوتــن همــواره درســت اســت .امــا
دانشــمندان بعــد از مدتــی متوجــه شــدند کــه
فرمولهــای نیوتــن در بعضــی از رویدادهــای
کمتــر متــداول و یــا اندازهگیریهــای خیلــی
دقیــق ،درســت از کار درنمیآینــد .اینجــا بــود
کــه آقــای آلبــرت اَینش ـتَین گفــت بعضــی از
فــروض نیوتــن و فرمولهایــش در بعضــی
از شــرایط خطــا دارد .اینشــتین گفــت مــن
یــک مدلــی ارائــه میدهــم کــه نــه تنهــا
آنچــه فیزیــک نیوتنــی پیشبینــی کــرده را
بــا دقــت پیشبینــی میکنــد ،بلکــه نقایــص
مکانیــک نیوتنــی را هــم در تفســیر مشــاهدات
و اندازهگیریهــا برطــرف میکنــد.
پیشــرفت علــم یعنــی اینکــه تمــام آنچــه کــه
قبــ ً
ا بــا تئوریهــای قبلــی درســت نشــان
داده شــده در تئــوری جدیــد هــم درســت
دربیایــد و مشــاهدات و اندازهگیریهایــی
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هــم کــه بــا تئوریهــای قبلــی قابــل تفســیر
نبودنــد ،بــه کمــک تئــوری جدیــد قابــل
تفســیر و پیشبینــی شــوند.
بــه نظــر مــن اقتصــاد آزاد در تفســیر وقایــع
گذشــته و پیشبینــی پدیدههــای اقتصــادی
بســیار موفقتــر از بدیلهــای دیگــر خــود
نظیــر تئــوری اقتصــاد سوسیالیســتی یــا
کمونیســتی عمــل کردهاســت.
وقتــی از علومــی مثــل ریاضــی و
فیزیــک ســخن بــه میــان میآیــد
عمدتــ ًا وجــود فرمولهــا و پاســخهای
مطلــق بــه ذهــن میآیــد ،امــا اقتصــاد
نســبت بــه ایــن علــوم خیلــی نســبی
اســت .نظــر شــما چیســت؟
ایــن خاصیــت علــوم انســانی اســت .در علــو ِم
تجربــی پایــه خیلــی بــه نــدرت بــا عــدم
ِ
قطعیــت ســر و کار داریــم؛ شــاید اصــل عــدم
قطعیــت هایزنبــرگ در فیزیــک کوانتــوم
یــک اســتثنا باشــد .البتــه در علــوم تجربــی
هــم گاهــی بهدلیــل تعــداد بســیار زیــاد
محاســبات ،عم ـ ً
ا پیشبینــی دقیــق و کامــل
غیرممکــن میشــود؛ بهعنــوان نمونــه در
هواشناســی .ولــی ایــن علــوم ذاتــاً غیرقابــل
محاســبه و پیشبینــی نیســتند .امــا در علــوم
انســانی بــا مغــز پیچیــده ،اختیــار و تصمیمات
متفاوتــی کــه آدمیــزاد میتوانــد بگیــرد
طــرف هســتید و تنهــا میتوانیــد امیــدوار
باشــید کــه پدیدههــا را بــه صــورت میانگیــن
و آمــاری توصیــف کنیــد؛ بــه صــورت مــوردی
و فــردی نمیتــوان واکنــش هــر آدمــی را
پیشبینــی کــرد .در یــک شــرایط معیــن،
هــر فــرد ممکــن اســت نســبت بــه فــرد دیگر،
واکنــش متفاوتــی نشــان دهــد؛ ولــی علــوم
انســانی پیشبینــی میکننــد کــه تصمیــم
و واکنــش هــر فــرد بهطــور معمــول و یــا

تصمیــم و واکنــش گروهــی از انســانها در
مجمــوع و بهطــور میانگیــن چــه خواهــد بــود.
درســت میگوییــد ،علــوم انســانی بــه
قاطعیــت علــوم تجربــی نیســتند .مثــ ً
ا در
همیــن اقتصــاد رفتــاری کــه قبــ ً
ا از آن
نــام بــردم ،نشــان داده شــده کــه افــراد در
برخــی موقعیتهــا لزومــاً تصمیماتــی کــه
باعــث حداکثرســازی ســود آنهــا میشــود،
نمیگیرنــد و در ایــن حــاالت ممکــن اســت
دیگــر نتــوان بــه تئــوری کالســیک عرضــه،
تقاضــا و قیمــت در پیشبینــی بــازار اتــکا
کــرد .بــه همیــن دلیــل میگویــم علــم
میتوانــد دائــم در حــال تغییــر و تحــول و
پیشــرفت باشــد ،امــا اصــ ً
ا اینطــور نیســت
کــه بگوییــم علــوم انســانی ،بخشــی از علــوم
تجربــی نیســتند.
آقــای آگاه! هیچکــس مــا را در انجمــن
پســته ایــران بــه عنــوان اقتصــاددان
صاحــب نظــر نمیشناســد .اینکــه
مــا تئوریهــای اقتصــادی را مطــرح
میکنیــم و بعضــ ًا نســخه میپیچیــم،
چقــدر توجیهپذیــر اســت؟ و ثانی ـ ًا آیــا
پایبنــدی بــه نســخه خاصــی از اقتصــاد
باعــث نمیشــود کار در انجمــن کــه
احتمــاالً تفکــرات مختلفــی در آن
وجــود دارد ســخت شــود؟
بــه نظــر مــن ،بزرگتریــن مانــع اصــاح
و پیشــرفت ایــران از اوائــل دهــه  1350بــه
ایــن ســو ،عــدم نیــاز مــردم و حکمرانــان
کشــور بــه بــاور بــه اقتصــاد بهعنــوان
یــک علــم بودهاســت .آدم و مملکــت فقیــر،
چــارهای بهجــز زحمتکشــی و پذیــرش
واقعیــات دنیــای مــادی جهــت ادامــه زندگــی
و پیشــرفت نــدارد؛ امــا آدم یــا مملکتــی کــه
مقــدار زیــادی گنــج بــادآورده بهدســت
مــیآورد ،تــوان ایــن را پیــدا میکنــد کــه
بــا تنبلــی زندگــی کــرده و هزینــه حماقتهــا
و توهمــات خــود را از محــل گنــج بــادآوردۀ
خــود جبــران کنــد .متأســفانه ،ایــن بالیــی
اســت کــه نفــت و گاز بــه ســر مــن و هــم
میهنانــم آوردهاســت .فکــر میکنیــد چــرا االن
اینقــدر کارگــر افغانــی در ایــران ُقــرب و عــزت
دارد و هــر کارفرمــای ایرانــی ،چنانچــه اختیــار
داشــته باشــد ،اســتخدام کارگــر افغانــی را بــه
ایرانــی ترجیــح میدهــد؟! پاســخ ،چیــزی
بهجــز دسترســی بــه گنــج بــادآورده نفــت

انجمن
و گاز نیســت کــه ایرانیــان در آن غرقنــد و
افغانیــان از آن بیبهــره؛ کمــا اینکــه کارگــر
ـی قبــل از دهــه  ،1350از شــریفترین و
ایرانـ ِ
زحمتکشتریــن کارگــران دنیــا بــود.
نکتــۀ دیگــری کــه در پاســخ ســؤال شــما بایــد
بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه در اقتصــاد
ایــران ،صنعــت پســته یــک استثناســت .هیــچ
صنعــت دیگــری را پیــدا نمیکنیــد کــه
توانســته باشــد بــدون اتصــال بــه شــیر نفــت
و گاز دوام آورده و پیشــرفت کنــد .دلیــل ایــن
امــر هــم ،بــه فیزیولــوژی درخــت و وضعیــت
بــازار جهانــی پســته برمیگــردد .از یــک ســو،
در طــول  100ســال اخیــر ،همــواره تقاضــای
جهانــی بــرای محصــول پســته بیشــتر از
تولیــد آن بودهاســت .بنابرایــن ،باغــدار
پســتۀ ایرانــی هی ـچگاه محتــاج بــه کمــک و
رانــت دولتــی نبودهاســت .از ســوی دیگــر،
بهدلیــل فیزیولــوژی منحصــر بهفــرد درخــت
پســته ،علیرغــم تــورم مزمــن نفتــی ناشــی
از بیمــاری هلنــدی در ایــران کــه تمامــی
صنایــع تولیــدی بخــش خصوصــی را از پــا
درآورده ،صنعــت پســته توانســته بهدلیــل
ســهم پاییــن هزینههــای جــاری از قیمــت
تمــام شــده تولیــد محصــول ،از ایــن مهلکــه
اقتصــادی جــان ســالم بــه در ببــرد .توضیــح
اینکــه بهدلیــل ســنگین بــودن و دوره
طوالنــی (قریــب ده ســال) تزریــق ســرمایه
در باغریــزی پســته کــه در هیــچ صنعــت
دیگــری مشــابه نــدارد ،ســهم هزینههــای
جــاری در تولیــد پســته کــه بــا تــورم بــاال
میرونــد ،نســبت بــه ســهم هزینــۀ اســتهالک
و بازگشــت ســرمایه کــه صرفــاً در دفاتــر
حســابداری ثبــت میشــوند ،بســیار کــم بــوده
و بنابرایــن تأثیرپذیــری هزینــه تولید پســته از
تــورم بســیار کمتــر از تمامــی صنایــع دیگــر
اســت .بنابرایــن ،باغــدار و تاجــر پســته ایرانــی
همــواره توانســته در رقابــت بــازار آزاد جهانــی
گلیــم خــود را بــه راحتــی از آب بیــرون بکشــد
و نیــازی بــه حمایــت دولــت و دســت انــدازی
بــه منابــع رانــت نداشــته اســت.
پــس ،از یــک ســو فکــر میکنــم کــه رســالت
اجتماعــی هــر ایرانــی و انجمــن ایــن اســت
جهــت اصــاح و پیشــرفت مملکــت بــر
مهمتریــن عامــل مغفــول آن یعنــی حرکــت بر
مبنــای اقتصــاد آزاد پافشــاری کنــد و از ســوی
دیگــر فکــر میکنــم کــه صنعــت پســته،
ـی کشــور
تنهــا صنعــت زنــدۀ بخــش خصوصـ ِ

دکتر غنی نژاد  -اقتصاددان
اســت کــه علــم اقتصــاد بــازار آزاد توانســته
در آن ریشــه بدوانــد .شــما اگــر بــه ســاختار
بخــش خصوصــی ایــران نــگاه کنیــد ،متوجــه
خواهیــد شــد کــه دغدغــه اصلــی فعــاالن
بخــش خصوصــی ،نــه کار و تولیــد ،کــه اتصال
بــه منابــع رانــت نظیــر سوبســید انــرژی ،وام
ارزان ،قیمــت زمیــن یــا ممنوعیــت یــا انحصــا ِر
واردات اســت.
امــا اینکــه اینقــدر انجمــن صحبتهــای کلــی
راجــع بــه اقتصــاد آزاد بکنــد هــم خــودش یک
بحثــی اســت! بــه قــول شــما ممکــن اســت
درصــد باالیــی از اعضــا و مخاطبیــن انجمــن
ایــن ســؤال را بپرســند کــه چــرا اینقــدر در
مــورد اقتصــاد صحبتهــای انتزاعــی ،فلســفی
و تئوریــک میشــود .در گردهمایــی کیــش،
کــه همیشــه یــک روز از آن بــه موضــوع
اقتصــاد آزاد اختصــاص داده شــده ،ایــن را
تجربــه کــردهام کــه تعــدادی از اعضــا کــه
پــای صحبتهــای اقتصــادی مینشــینند
و حتــی از آن لــذت هــم میبرنــد ،در آخــر
میگوینــد چــرا بــه جــای اینکــه راجــع بــه
پیشــرفت باغــات جلســه بگذاریــد تــا بتوانیــم
بهــرهوری را باالتــر ببریــم و پســته بیشــتری
برداشــت کنیــم یــا بتوانیــم پســتههایمان را
بــه قیمــت بهتــری بفروشــیم ،صحبتهــای
انتزاعــی در مــورد اقتصــاد میکنیــد.
پــس لزومــی نــدارد کــه مــا در
گردهماییهــای انجمــن بحثهــای
اقتصــادی داشــته باشــیم؟
انجمــن یــک نهــاد اجتماعــی اســت و رســالت
اجتماعــی دارد .از نظــر مــن ،بهدالیلــی کــه
بیــان کــردم ،ترویــج اقتصــاد آزاد یــک وظیفــۀ
اجتماعــی انجمــن اســت .هــر وقــت فکــر
ِ
میکنــم مــا انجمنــی داریــم کــه آینــده ثابــت
خواهــد کــرد کــه همــواره در مســائل اساســی

صنعــت پســته و کشــور در طــرف درســت
ماجــرا موضــع گرفتــه بــود ،حــس خوبــی بــه
مــن دســت میدهــد .امــا ایــن را هــم درک
میکنــم کــه بخشــی از اعضــا ،عالیــق و
دغدغههــای فوریتــر داشــته و بــا ایــن
پافشــاری مــن همــراه نباشــند.
فکــر نمیکنیــد انجمــن اقتصاددانــان
ایــران بهتــر بتوانــد مواضــع اقتصــادی
را تبییــن کنــد؟
اول اینکــه ،متأســفانه فکــر میکنــم بهدلیــل
تاریخچ ـهای کــه قب ـ ً
ا اشــاره کــردم و نیــرویِ
ســیا ِه قــویِ ثــروت بــادآورده نفــت و گاز و
جنبههــای جــذاب و عوامفریبانــۀ مکاتــب
سوسیالیســتی ،دیــدگاه اقتصــاد بــازار آزاد
حتــی در بیــن اقتصاددانــان و فعالیــن بخــش
خصوصــیکشــورهــمدیدگاهــیمهجــوراســت.
دوم اینکــه حتــی اگــر نهادهــای اجتماعــی
دیگــر ،نظیــر انجمــن اقتصاددانــان ،بهتــر
بتواننــد ایــن کار را بکننــد ،از نظــر مــن دلیــل
ایــن نمیشــود کــه انجمــن هــم بــه ســهم و
تــوان خــود بــه وظیفــۀ اجتماعــی خــود عمــل
نکنــد .پافشــاری روی اقتصــاد آزاد از طــرف
انجمــن پســته ،بــه مــن بهعنــوان یــک عضــو،
حــس افتخــار میدهــد .بــرای اینکــه فکــر
میکنــم آینــده و تاریــخ نشــان میدهــد کــه
پیشــنهادات مــا و مســیری کــه مــا داشــتیم و
روی آن پافشــاری میکردیــم ،مســیر درســتی
بودهاســت .بــه نظــر مــن ،دیــر یــا زود ،مملکت
بــه ایــن نتایــج میرســد و احتمــاالً آن روز
هــم ،هیچکــس نمیآیــد بگویــد انجمــن
پســته ایــن حرفهــا را زد .دنبــال افتخــارش
نیســتم؛ ولــی اینکــه همســو بــا مســیر درســت
پیشــرفت ایــران باشــم بــه مــن یــک احســاس
لــذت شــخصی میدهــد .بنابرایــن ،چــون
اعتقــاد راســخ دارم کــه پیشــرفت صنعــت
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پســته کشــور و رســیدن بــه هــدف ســربلندی
ایــران از مســیر اقتصــاد بــازار آزاد میگــذرد،
در هــر قســمتی از تصمیمــات انجمــن هــم که
نقــش داشــته باشــم ،مصممتــر میشــوم کــه
روی ایــن مســیر پافشــاری کنــم.
پــس خیلــی بــه خروجــی ایــن
پافشــاریها و اینکــه بــا ســر دادن
فریــاد آزادی اقتصــاد از ســوی انجمن
عمــ ً
ا اتفاقــی در کشــور بیافتــد
خوشبیــن نیســتید؟
اصــ ً
ا انتظــاری نــدارم کــه ایــن حرفهــا
ســریع بــه نتیجــه برســد و جــواب بدهــد.
ولــی همیشــه فکــر میکنــم انجمــن بایــد
سیاســتی را در پیــش بگیــرد کــه همســو
بــا قوانیــن علمــی و اصــول اخالقــی باشــد؛
حتــی اگــر احســاس کنــم ممکــن اســت
قــرار گرفتــن در مســیر دیگــری موقتـاً عوایــد
بیشــتری را حاصــل کنــد.
همانطــور کــه قبــ ً
ا گفتــم ،حتــی بخــش
خصوصــی هــم در ایــران ،رانتــی اســت .اگــر
مــا هــم در انجمــن ،تالشــمان را بــه جــای
پافشــاری روی اقتصــاد آزاد ،روی کســب رانــت
متمرکــز کنیــم ،احتمــاالً منافــع کوتاهمــدت
بیشــتری برایمــان حاصــل میشــود ،امــا ایــن
راه درســتی نیســت .احتمــاالً هــر یــک از مــا،
در کســب و کار روزانــه شــخصیمان ،بهدنبــال
موقعیتهــای رانتــی میرویــم؛ ولــی فکــر
میکنــم اگــر یــک انجمــن بــا هــدف تقویــت
منافــع ملــی ایــران و صنعــت پســته دنیــا
تأســیس کردیــم ،بهتــر اســت اینجــا جایــی
کام ـ ً
ا پــاک و منــزه باشــد .متأســفانه ،معیــار
موفقیــت در بخــش خصوصــی ایــران ایــن
اســت کــه چــه کســی در گرفتــن رانــت
موفقتــر اســت .اگــر در انجمــن هــم ایــن
کار را بکنیــم و بــرای جــذب رانــت تــاش
کنیــم ،شــخصاً دیگــر دلیلــی نمیبینــم کــه
در چنیــن انجمنــی وقــت بگــذارم .ایــن مــن
را قانــع نمیکنــد کــه مــا در انجمــن پســته
دنبــال کســب ســود و منفعــت رانتــی و فــوری
بــرای اعضایمــان برویــم .بنابرایــن ،معتقــدم
همــه تصمیمــات و اقدامــات انجمــن را بایــد
بایــد بــا ســه ســنگ معیــار ســنجید :اول
پیشــرفت دنیــا ،دوم پیشــرفت ایــران و ســوم
پیشــرفت صنعــت پســته.
بــه نظــر میرســد شــما از نظــر اخــاق
کاری خیلــی پایبنــد هســتید .ارتبــاط
بیــن اقتصــاد آزاد و اخالقیــات چیســت؟
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اقتصــاد آزاد ادعــا نمیکنــد کــه بیعیــب و
نقــص اســت .بلکــه اقتصــاد آزاد نســبت بــه هــر
بدیــل دیگــری ،عیبــش کمتــر اســت .یــک فیلم
مســتند در پایــگاه اینترنتــی ا ِکــو ایــران وابســته
بــه رســانه دنیــای اقتصــاد هســت ،راجــع بــه
آدام اســمیت ،کــه امــروزه از او بــه عنــوان پــدر
علــم اقتصــاد یــاد میشــود .در ایــن فیلــم
شــرح داده شــده کــه آدام اســمیت ،اســتاد
فلســفۀ اخــاق بــود .اصــ ً
ا در ابتــدا دغدغــه
و سررشــتهای از اقتصــاد نداشــت .ســؤالی کــه
ذهــن وی را بــه خــود مشــغول کــرده بــود
ایــن بــود کــه چــه نظــام اجتماعــی میتوانــد
باعــث ریشــه دوانــدن و تقویــت اخــاق در
بیــن افــراد و جامعــه شــود .ایــن موضــوع،
آدام اســمیت را بــه ســمت اقتصــاد آزاد ،آزادی
مبادلــه و تجــارت و عــدم دخالــت دولتهــا
در تصمیمــات اقتصــادی افــراد جامعــه ســوق
داد .او متوجــه شــد چنانچــه مــردم را آزاد
بگذاریــم کــه بــه دنبــال حداکثرســازی ســود
خودشــان برونــد ،حداکثرســازی ســود آنهــا،
در غالــب مواقــع ،وقتــی حاصــل میشــود کــه
مشــتریِ محصولــی کــه افــراد مشــغول تولیــد
آن هســتند ،راضیتــر باشــد .حداکثرســازی
ســود اقتصــادی هــر فــرد ،بــا رضایــت بیشــتر
مشــتری محصــول یــا خدمــات وی پیونــد
میخــورد و افزایــش ایــن رضایــت در یــک
جامعــه بشــری بــه معنــی ایــن اســت کــه رفــاه،
مطلوبیــت و اخــاق بــه ســمت بیشــینه شــدن
پیــش مــیرود.
ادعایــی کــه مــن بــه آن بــاور دارم ایــن
اســت کــه سیســتم اقتصــاد آزاد و دموکراســی
ضــررش از بقیــه سیســتمهای حکوم ـتداری و
اداره جوامــع بشــری بــه مراتــب کمتــر اســت.
هیچکــس ادعــا نمیکنــد کــه درون سیســتم
اقتصــاد آزاد و دموکراســی ،اتفاقــات بــد هیـچگاه
اتفــاق نمیافتــد و بیعیــب و نقــص اســت.
شــما خیلــی از پــاک و منــزه بــودن
و اخالقمــداری در اقتصــاد صحبــت
میکنیــد .آیــا تمــام برداشــتها
از اقتصــاد آزاد شــامل ایــن موضــوع
اســت؟
بــه کــرات در تجربــه زندگــی شــخصیام
مصداقهــای ایــن شــعار را کــه «صداقــت
و درســتی ،بزرگتریــن رنــدی اســت» بــه
چشــم دیــدهام .احتــرام و اعتبــار بیــن مــردم،
میتوانــد تبدیــل بــه نفــع مــادی بشــود.
بــاور مــن ایــن اســت کــه صداقــت ،درســتی

و اخالقمــداری ،در طوالنیمــدت ،بــه نفــع
انســان اســت .در کوتاهمــدت ،میتــوان در
یــک معاملــه بــا مبلــغ زیــاد ،ســ ِر کســی را
کاله گذاشــت و خیلــی پــولدار شــد؛ امــا بعــد
از آن دیگــر ،معاملــه دومــی نمیتــوان انجــام
داد .اعتقــاد مــن در زندگــی ایــن اســت کــه
اگــر اخالقیــات را رعایــت و مــردمداری کنــم،
در طوالنیمــدت ،بیشــترین نفــع اقتصــادی
را هــم میبــرم و میتوانــم بیشــترین رفــاه
را بــرای خــود و خانــوادهام فراهــم کنــم.
بنابرایــن از نظــر مــن رعایــت اخالقیــات ،نــه
صرفــاً بــه انگیزههــای وجدانــی و معنــوی،
بلکــه بهدلیــل حداکثرســازی ســود مــادی در
طوالنیمــدت ،توجیــه دارد.
ایــن همــان حــرف آدام اســمیت اســت کــه
میگویــد شــما زمانــی میتوانیــد ســودتان
را در درازمــدت حداکثــر کنیــد کــه مشــتری
شــما ،یعنــی مــردم ،از رفتــار و نتیجــه کار و
کوشــش شــما راضــی باشــند .اص ـ ً
ا اســاس
ِ
«دســت پنهــان» آدام
نظریــۀ اقتصــادیِ
اســمیت در مــورد بــازار آزاد همیــن اســت
کــه میگویــد پیگیــری نفــع شــخصی
ـان خودخــواه و مــادی ،منجــر بــه
توســط انسـ ِ
نفــع جمعــی میشــود.
مــن فکــر میکنــم چون شــما یکســری
اصــول اخالقــی را مدنظــر داریــد ،ایــن
مســئله بــر تفســیر شــما از اقتصــاد
آزاد هــم اثــر میگــذارد .مگــر بحــران
زیســت محیطــی امــروز بهخاطــر
حداکثــر کــردن ســود نیســت؟

انجمن
در برخــی مــوارد خــاص کــه شــاید کمتــر
از یــک مــورد در هــزار مــورد باشــد ،قضیــه
بــه ســادگی و شُ ســته ُرفتگی تئــوری آدام
اســمیت پیــش نمــیرود .بــه ایــن مــوارد
خــاص« ،شکســت بــازار» میگوینــد .بخــش
زیــادی از وقــت و تــاش اقتصاددانــان صــرف
شناســایی ،بررســی و چــاره اندیشــی در ایــن
مــوارد خــاص میشــود .یعنــی مــواردی کــه
مکانیــزم پیگیــری نفــع شــخصی توســط
بازیگــران یــک بــازار ،خودبهخــود باعــث
صرفهجویــی و یــا حصــول نفــع جمعــی
نمیشــود .تخریــب محیــط زیســت و تــراژدی
منابــع مشــترک کــه اتفاقـاً وضعیــت منابع آب
زیرزمینــی باغــات پســته ایــران هــم مصداقــی
از آن هســت ،مثالهایــی از شکســت بــازار
هســتند.
در راســتای چارهجویــی بــرای مــوارد شکســت
بــازار ،دو گرایــش وجــود دارد .در گرایــش
اصلــی و غالــب علــم اقتصــاد ،اقتصاددانــان
میگوینــد ایــن مــوارد نــادر اســت و بــه
ـب اقتصــا ِد آزاد قابــل تعمیــم نیســت .اگــر
غالـ ِ
مــوارد خــاص و مذمومــی رخ میدهــد ،ایــن
ســوال مطــرح میشــود کــه چطــور میتــوان
قواعــد و قوانیــن بــازار آزاد را در ایــن مــوارد
خــاص طــوری اصــاح نمــود تــا هــدف غایــی
علــم اقتصــاد کــه همانــا بیشــینه شــدن
صرفهجویــی و تخصیــص بهینــه منابــع
هســت ،آن هــم مجــددا ً از طریــق مکانیــزم
بــازار ،تأمیــن شــود؟
امــا در گرایــش دیگــر ،عبــارت شکســت بــازار را
بــه کل اقتصــاد آزاد تعمیــمداده و درصدد تغییر
کل نظــام بــازار برمیآینــد کــه بــه نظــر مــن
یــک فاجعــه اســت .مث ـ ً
ا در نظــام اقتصــادی
ایــران کــه هیــچ جــای آن شــباهتی بــه اقتصــاد
بــازار آزاد نــدارد ،یکســری از اقتصاددانهــای
ســطحی ،ایــن عبــارت شکســت بــازار را پیراهن
عثمــان کــرده و کل نظــام اقتصــاد آزاد را زیــر
ســوال میبرنــد .حــال آنکــه در تمامــی ممالــک
توســعه یافتــه ،در  99.9درصــد بازارهــا ،اقتصــاد
آزاد دارد کارکــرد خــود را بــه نحــو احســن
نشــان میدهــد و شــاید تنهــا در  0.1درصــد
مــوارد پدیــده شکســت بــازار اتفــاق میافتــد.
خالصــه آنکــه ،برخــاف آنچــه اغلــب مــردم
و حتــی برخــی اقتصاددانــان وطنــی تصــور
میکننــد ،بایــد توجــه داشــت کــه مــوارد
شکســت بــازار آنقــدر نــادر هســتند کــه بــه
هیــچ وجــه اصــل اقتصــاد آزاد را زیــر ســؤال
نمیبرنــد.

اقتصــاد بــازار آزاد عمدتــ ًا بــر نفــی
مداخــات دولــت تأکیــد دارد؟
گرایشــی کــه مــن قرابــت فکــری بیشــتری
بــا آنهــا دارم ،لیبرتاریــن ()Libertarian
نــام دارنــد .اینهــا بــرای نقــش دولــت در
اقتصــاد ،حداقــل مداخلــه را قائــل هســتند و
میگوینــد دولــت تنهــا چنــد وظیفــۀ محــدود
و خــاص دارد :ایجــاد امنیــت ،اعمــال قانــون،
تضمیــن حقــوق مالکیــت خصوصــی ،دفــاع از
افــراد و شــرکتها در مقابــل تقلــب ،دزدی
و خشــونت ،عرضــه تعــداد معــدودی کاال و
خدمــات عمومــی نظیــر آمــوزش و ســامت
همگانــی .حــد اعــای آزادی اقتصــادی وقتــی
حاصــل میشــود کــه دولــت در اقتصــاد
حداقــل مداخلــه را داشــته باشــد .در مبحــث
عدالــت نیــز معتقد بــه ایجــاد زمینــه و فرصت
موفقیــت برابــر بــرای افــراد جامعــه هســتند و
نــه ایجــاد برابــری از طریــق بازتوزیــع ثــروت.
اقتصــاد آزاد فردگــرا اســت ،امــا در
انجمــن منافــع جمعــی و تــاش بــرای
افزایــش خیــر جمعــی مدنظــر اســت.
بــه نظرتــان فردگرایــی اقتصــاد آزاد و
کارکــرد سوسیالیســتی انجمــن بــا هــم
منافاتــی ندارنــد؟
یکــی از کشــفیات جدیدتــر در علــم اقتصــاد
ایــن بــود کــه یــک معاملــه وقتــی صــورت
میگیــرد کــه هــر دو طــرف معاملــه بعــد از
انجــام آن احســاس مطلوبیت بیشــتری نســبت
بــه قبــل از معامله کننــد .یعنی فروشــنده کاال
یــا خدمــات تصــور کنــد ارزش پولــی کــه در
ازای فــروش محصــول خــود دریافــت میکنــد
از ارزش نگهــداری آن کاال نــزد خــود بیشــتر
اســت و بالعکــس خریــدار تصــور کنــد کــه
مطلوبیــت کاالیــی کــه وی دریافــت میکنــد
از قیمتــی کــه بــه ازای خریــد آن میپــردازد،
بیشــتر اســت .بنابرایــن ،قیمــت یــک کاال یــا
ـی
خدمــات معاملــه شــده ،یــک واقعیــت ذاتـ ِ
درون آن کاال یــا خدمــات نیســت ،بلکــه تابــع
حــس مطلوبیــت در طرفیــن معاملــه اســت.
بنابرایــن ،قیمــت نــه خاصیتــی از کاالی مــورد
معاملــه ،بلکــه تابعی از ســلیقه ،نیــاز و موقعیت
طرفیــن معاملــه و همــواره متغیــر اســت.
مث ـ ً
ا فــرض کنیــد مــن خریــدا ِر دالر و شــما
فروشــندۀ آن باشــید .همچنیــن ،فــرض کنیــد
مــن در موقعیتــی قــرار بگیــرم کــه بیمــاری
ســختی داشــته باشــم و بایــد فــورا ً بــرای
معالجــه بــه خارج از کشــور بــروم و دسترســی
ســریع بــه صرافــی نــدارم .شــاید مــن در ایــن

شــرایط حاضــر باشــم دالر شــما را  20درصــد
بــاالی نــرخ بــازار (نرخــی کــه اغلــب معاملــه
گــران دیگــر بــازار در آن مشــغول مبادلهانــد)
بخــرم ،چــون میخواهــم جانــم را نجــات
بدهــم .در علــم اقتصــاد قدیــم ،عــدهای بــه
دنبــال ایــن بودنــد کــه محاســبه کننــد نــرخ
واقعــی یــا َحقــه یــا ذاتــی هــر کاال چند اســت!
در ایــن خــال و برخــاف نیــت مبدعــان آن،
آنچــه شــهید میشــد ،احتــرام بــه نیازهــا و
تمایــات شــخصی افــراد جامعــه بــود .امــا
علــم اقتصــاد مــدرن میگویــد ،قیمــت دالر
محاســباتی نیســت ،بلکــه برآینــدی اســت از
جمــع میلیونهــا مــورد متفــاوت از عرضــه و
تقاضــای دالر در بــازار کــه متضمــن افزایــش
مطلوبیــت تمــام خریــداران و فروشــندگان نیز
هســت .متأســفانه ،ایــن واقعیــت علمــی را
هنــوز اغلــب دولتمــردان مــا نفهمیدهانــد و
دائمـاً بــه دنبــال محاســبه و کشــف قیمت دالر
یــا قیمتگــذاری روی هــر کاال یــا خدمــات
دیگــری در کشــور هســتند .نمیفهمنــد کــه
تعییــن دســتوری قیمــت در اقتصــاد ،قطعــاً
منجــر بــه کاهــش مجمــوع مطلوبیــت بــرای
افــراد جامعــه و اســراف خواهــد شــد .فردگــرا
بــودن اقتصــاد آزاد ،بــه جهــت همســو شــدن
آن بــا تــاش پــاک انســانها در راســتای
تأمیــن نیازهــای مــادی زندگــی خــود اســت.
امــا بحــث انجمــن ،خــود بحثــی مفصــل و در
ـن اقتصــاد آزاد اســت .مــن فکــر میکنــم
بطـ ِ
دو انگیــزه بــرای تشــکیل انجمــن بودهاســت.
یکــی اینکــه عــدهای احســاس میکردنــد از
گذشــته تــا امــروز از ایــن صنعــت منفعــت
بردهانــد و بایــد زکات آن را بدهنــد؛ زکاتــش
هــم ایــن بــوده کــه باعــث پیشــرفت بقیــه
در ایــن صنعــت و کشــور بشــوند .ایــن یــک
حــس اجتماعــی اســت .مثــل اینکــه آقــای
بیــل گِیتــس ،خالــق و صاحــب شــرکت نــرم
افــزاری مایکروســافت ،بعــد از اینکــه پــولدار
شــد گفــت مــن میخواهــم بــرای مــردم
دنیــا کار خیــر بکنــم .انگیــزه دوم ،پیگیــری
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نفــع جمعــی اســت .پیگیــری نفــع جمعــی در
حالتهایــی کــه بــا پیگیــری نفــع فــردی در
تضــاد نباشــد ،در اقتصــاد آزاد مانعــی برایــش
وجــود نــدارد و ایــن موضــوع دلیلــی بــر
سوسیالیســتی بــودن ماهیــت کارهایــی کــه
خیرجمعــی را بــه دنبــال دارنــد نیســت .در
واقــع ،همــان کشــش حداکثرســازی نفــع
فــردی باعــث میشــود برویــد بــرای بعضــی
کارهایــی کــه نمیتوانیــد شــخصاً بــه ثمــر
برســانید ،بــا کمــک یــک جمــع بزرگتــر
کارتــان را انجــام دهیــد و باعــث بیشــتر شــدن
ســودتان بشــوید .ایــن انگیزههــا ،هیچیــک
منافاتــی بــا آزادی اقتصــادی و فردگــرا بــودن
آن نــدارد .اتفاقــاً در اقتصادهــای آزاد دنیــا،
ـی برخواســته از
نهادهــای خیریــه و غیرانتفاعـ ِ
بخــش خصوصــی کــه بــا انگیزههــای مذکــور
تشــکیل شــده و مشــغول فعالیــت می باشــند،
بــه مراتــب بیشــتر ،قویتــر و ســالمتر از
نهادهــای مشــابه و دولتــی در اقتصادهــای
بســته عمــل میکننــد.
مثالــی از ایــن خیــر جمعــی در انجمــن
داریــد؟
اصــ ً
ا نطفــۀ تشــکیل انجمــن از یــک کار
جمعــی بــرای رفــع معضــل ممنوعیــت
صــادرات پســته بــه اتحادیــه اروپــا بهواســطه
آلودگــی افالتوکســین شــکل گرفــت.
هیچکــدام از تجــار و باغــداران ایرانــی بــه
تنهایــی حریــف نبودنــد کــه ایــن کار را
انجــام بدهنــد .امــا عــدهای دورهــم جمــع
شــدند ،وقــت گذاشــتند ،پــول گذاشــتند،
فکــر گذاشــتند و موفــق شــدند عــاوه بــر
رفــع ممنوعیــت ،حــد مجــاز افالتوکســین
بــرای پســتههای ورودی بــه اتحادیــه اروپــا
را آســانتر کننــد .بنابرایــن ،ایــن افــراد بــرای
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نفــع شــخصی شــرکت خودشــان توجیــه
داشــتند کــه بــا عــده دیگــری دور هــم جمــع
شــوند .البتــه فرقــی هــم نداشــت کــه در چــه
ســاختاری باشــد ،میتوانســت در انجمــن یــا
یــک گــروه دیگــری انجــام شــود.
بــه نظــر نمیرســد کرســیهای
هیئــت مدیــره و هیئــت امنــای انجمــن
کرســی سیاســی و مالــی باشــند .حتــی
کســانی کــه عضــو ایــن دو مــی شــوند
بایــد فکــر و پــول و وقــت بگذارنــد .بــا
ایــن وجــود بــه نظــر شــما چــرا رقابــت
در انتخابــات انجمــن اینقــدر شــدید
اســت؟
رقابــت در انتخابــات انجمــن بیشــتر از آنکــه بر
ســر تصاحــب قــدرت باشــد ،بــر ســر دیــدگاه
اســت .فکــر میکنــم در بیــن مؤسســین
انجمــن و فعــاالن صنعــت پســته هــم
دیدگاههــای متفاوتــی نســبت بــه رســالت
انجمــن و شــیوه کار انجمــن وجــود دارد.
منکــر رقابــت بــر سـ ِر کرســی و وجــود نیــات
مــادی در بیــن کاندیداهــای ارکان مدیریتــی
انجمــن نیســتم ،ولــی اصـ ً
ا ایــن انگیزههــا را،
بــه انــدازه رقابــت بــر سـ ِر بــه کرســی نشــاندن
دیدگاههــای متفــاوت ،بــزرگ نمیبینــم.
انجمــن تاکنــون بــه دنبــال کســب
موقعیتهــای رانتــی نبودهاســت ،ولــی بــه
کــرات ایــن پیشــنهاد مطــرح شــده کــه اگــر
انجمــن متصــدی صــدور بعضــی مجوزهــا و
یــا وارد برخــی فعالیتهــای اقتصــادی شــود،
میتوانــد قــدرت مالــی خیلــی بیشــتری پیــدا
کنــد .بنابرایــن ،انجمــن ایــن پتانســیل را دارد
کــه جهــت کســب قــدرت سیاســی و مالــی
از آن بهرهبــرداری شــود .امــا خوشــبختانه
انجمــن از بــدو تأســیس تاکنــون همیشــه

دنبــال ایــن بــوده کــه بــا حمایــت مالــی
اعضــای خــود ،اعتبــار و آبــروی بیشــتری در
بیــن فعــاالن صنعــت پســته کشــور و مجامــع
بینالمللــی کســب کنــد .امــا اینکــه چقــدر در
ایــن راســتا موفــق بــوده و یــا نبــوده ،بحــث
دیگــری اســت.
مــن عمدتــ ًا قــدرت مالــی و سیاســی
بــرای شــخص مدنظــرم اســت ،نــه
بــرای انجمــن!
اگــر یــک موقعیــت رانتــی بــرای انجمــن ایجاد
شــود ،بعضــی از افــرا ِد خــاص در انجمــن هــم
بــه تبــع آن میتواننــد از ایــن موقعیــت،
نفــع اقتصــادی ببرنــد .همیــن االن در بعضــی
از تشــکلهای بخــش خصوصــی دارد ایــن
اتفــاق میافتــد .شــاید برخــی بگوینــد مــا
اشــتباه کردیــم کــه دنبــال ایــن کارهــا نرفتیم
و مــا هــم میبایســت مثــل بقیــه برویــم
دنبــال ایــن امتیــازات .مــن اعتقــادم بــر ایــن
نبــوده و همیشــه ســعی کــردم بــه ُوســع و
تــوان خــودم ،انجمــن را از ایــن مســیر برحــذر
دارم.
چــه اشــکالی دارد پــول قانونــی و
زیــادی وارد انجمــن شــود؟
بــاز در ایــن مــورد هــم ،عــدهای از اعضــای
انجمــن کــه بنــده در ایــن ارتبــاط نظرشــان
را جویــا شــدم مالحظاتــی دارنــد .آنهــا
اعتقادشــان بــر ایــن اســت کــه اگــر پولهــای
بیحســاب و کتــاب و بــدون بازخواســت وارد
انجمــن شــود ،ایــن خــودش میتوانــد باعــث
تنبلــی و کاهلــی شــود .پــس ،یــک اعتقــاد بــر
ایــن اســت کــه اگــر کســی خواســت بــه شــما
پــول مفــت بدهــد ،شــما نگیریــد! ایــن حــرف
را در مراوداتــی کــه بــا بعضیهــا داشــتم
شــنیدم کــه دنبــال پــول مفــت و بیحســاب و
کتــاب نرویــد؛ تــاش کنیــد از طریــق ترغیــب
اعضــا یــا ارائــه خدمــات درآمــد کســب کنیــد
و اگــر کمکــی میشــود یــک پاســخگویی
ســفت و ســخت بــه کســی کــه دارد پــول
میدهــد داشــته باشــید.
فکــر میکنیــد ســاختار فعلــی انجمــن
مطلــوب اســت؟
مــن فکــر میکنــم ســاختاری کــه بــرای
انجمــن بــا تعــداد زیــاد عضــو پیوســته تعریــف
شــد ،ســاختار واقــع بینانــهای بــرای شــروع
کار انجمــن نبــوده و منطبــق بــا شــرایط
ایــران و صنعــت پســتۀ کشــور هــم نیســت.
ایــن موضــوع در تمــام ایــن ســالها از بــدو
تأســیس انجمــن تاکنــون مرتــب حــس

انجمن
میشــود .مســائل و مشــکالت بخــش
عضویــت ،مــن را بــه ایــن ســمت ســوق داده
کــه فکــر کنــم بــه جــای اینکــه انجمــن
را بــر پایــۀ تعــدا ِد زیــا ِد عضــو طراحــی
کنیــم ،آن را براســاس عضویــت کســانی
تعریــف کنیــم کــه بــه یکــی از دو نیتــی
کــه قب ـ ً
ا گفتــم اعتقــاد دارنــد؛ یعنــی یــا
معتقــد بــه همــکاری بــدون چشــم داشــت
شــخصی در انجمــن در راســتای تأمیــن
نفــع جمعــی صنعــت پســته هســتند و
یــا معتقــد بــه تأمیــن منافــع شــخصی از
طریــق کار گروهــی در انجمــن .بــه نظــر
مــن ایــن ســاختار ،ســاختار معقولتــر و
بــا دوامتــری بــرای انجمــن میتوانــد باشــد.
البتــه میدانــم ایــن ایــده بــا نقدهایــی
حتــی در بیــن اعضــای فعلــی هیئــت
مدیــره و هیئــت امنــا مواجــه اســت و مــن
بعضــی از ایــن نقدهــا را وارد میدانــم و
قبــول دارم .بــه همیــن دلیــل تــا بــه امــروز
چنیــن ســاختاری پیــاده نشدهاســت ،ولــی
بــه هــر حــال در ذهــن مــن خیلــی قــوی
اســت .در مجمــوع ،یکچنیــن سیســتمی
بــرای تعریــف ســاختار و تأمیــن منابــع مالی
انجمــن خیلــی میتوانــد کارکــرد داشــته
باشــد .چــون در جامعــه ایــران ،کار جمعــی
خیلــی بنیــه قــوی نــدارد و همچنیــن
در صنعــت پســتۀ مــا خیلــی اعتقــاد و
اعتمــادی بــه کار جمعــی نیســت .بنابرایــن،
یــک گــروه عضــو محدودتــر ،امــا بــا اعتقــاد
محکمتــر نســبت بــه رســالت جمعــی
انجمــن میتوانــد قویتــر عمــل بکنــد.
آیــا ایــن کار باعــث نمیشــود
فعالیتهــای انجمــن در جهــت منافــع
اشــخاص معــدودی پیــش بــرود؟
بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق ،یــک
مرامنامــه تدویــن شــد تــا خطوط قرمــز کار
انجمــن و توقعــات کســانی کــه بــه انجمــن
کمــک میکننــد ،مشــخص شــود .مطابــق
ایــن پیشــنهاد ،همــۀ افعــال انجمــن بایــد
در راســتای منافــع ملــی ،خیــر جمعــی
صنعــت پســته ایــران ،منافــع اعضــای
انجمــن ،مبانــی اقتصــاد آزاد و پایبنــدی
بــه اصــول اخالقــی باشــد .ایــن مرامنامــه
در بیســت و یــک بنــد تنظیــم و در اســفند
 97بــه جلســۀ هیئــت امنــا پیشــنهاد شــد.
بــه نظــر نمیرســد ایــن مرامنامــه
ضمانــت اجرایــی داشــته باشــد؛

ا ینطو ر نیســت ؟
یــک پیشــنهاد ایــن بــود کــه ایــن مرامنامــه
بــه عنــوان یــک بنــد در اساســنامه گنجانده
شــود .یعنــی جلســه مجمــع فــوق العــاده
برگــزار شــود و مرامنامــه بــه اساســنامه
اضافــه گــردد .در حــال حاضــر مــا مرامنامــه
را بــه هیئــت امنــا ارائــه کردیــم و تصویــب
آن موکــول بــه بررســی بیشــتر شــد .اگــر
ایــن بنــد وارد اساســنامه شــود ،بــه محــض
اینکــه کســی ،چــه در داخــل و چــه از خــارج
انجمــن ،تصــور کــرد کــه یــک یــا چنــد بنــد
از مرامنامــه زیــر پــا گذاشــته شــده ،موضــوع
بایــد توســط ارکان ســازمانی انجمــن بررســی
شــده و چنانچــه مرامنامــه نقــض شــده
باشــد ،اقدامــات اصالحــی انجــام شــود.
اقــدام اصالحــی میتوانــد برخــورد
مالــی بــا شــخص خاطــی باشــد؟
هنــوز مکانیزمــی بــرای آن تعریــف
نشدهاســت .مــن راهکارهایــی مثــل اینکــه
فــوری ســلب عضویــت کنیــم را خیلــی
عملــی نمیدانــم .اگــر هــم بخواهیــم
خیلــی ســختگیرانه بــا ایــن قضایــا
برخــورد کنیــم شــاید بیشــتر از 5 ،4
نفــر عضــو بــرای انجمــن باقــی نمانــد .در
جامعـهای کــه ایــن مســائل مهجــور اســت،
کمکــم بایــد ظرفیــت ایــن حرفهــا را
افزایــش داد .اگــر راه حــل دیگــری بــه ذهن
کســی میرســد میتوانــد ارائــه دهــد.
اکثــر ادارات دولتــی یــک منشــور
اخالقــی بلندباالیــی دارنــد کــه اجــرا
هــم نمیشــود .آیــا راه حلهــای
اقتصــادی کــه مشــوق یــا بازدارنــده
باشــند کارکــرد ندارنــد؟
قوانیــن بایــد طــوری تنظیــم شــوند تــا
مجــرای پیگیــریِ انگیزههــایِ پــاک
اقتصــادی ،قانونــی و بــاز باشــد.
بــه نظــر شــما مهمتریــن رســالت
انجمــن چیســت؟
بــه نظــر مــن ،مهمتریــن رســالت

انجمــن اوالً جمــع آوری و تولیــد
اطالعــات و آمــار درســت و غیرمغرضانــه
از صنعــت پســته ایــران و جهــان و
دردســترس همــگان قــرار دادن ایــن
آمــار و اطالعــات اســت و ثانیــاً انجــام
فعالیتهــای ترویجــی بــرای ارتقــاء
صنعــت پســته کشــور.
بعضــ ًا مــا بــا دولــت و تصمیمهــای
دولــت کلنجــار میرویــم و جلســه
میگذاریــم .ایــن جــزو وظایــف
انجمنهــا نیســت؟
مــن ایــن مســئله را بــا توجــه بــه شــرایط
سیاســت و اقتصــاد داخلــی و تــوان محــدود
انجمــن ،از رســالتهای اصلــی انجمــن
نمیدانــم .اگــر انجمــن بتوانــد نمایندگــی
صنعــت پســته ایــران در مجامــع بینالمللــی
و داخلــی را هــم بــه خوبــی انجــام دهــد کــه
چــه بهتــر ،امــا ایــن کار را جــزو وظایــف
اصلــی انجمــن نمیدانــم .ارائــه مشــورت یــا
کلنجــار رفتــن بــا دولــت هــم جــزو همیــن
دســته کارهــا میآیــد.
ارائــه اطالعــات شــفاف و صحیــح
ارتباطــی بــا اقتصــاد آزاد نــدارد،
ظاهــرا ً بیشــتر مداخــات دولــت
باعــث میشــود کــه انجمــن فریــاد
آزادی اقتصــاد را داشــته باشــد.
در مرامنامــۀ پیشــنهادی آمــده اســت کــه
حرفــی خــاف اصــول اقتصــاد آزاد نزنیــم.
ایــن را نگفتیــم کــه فقــط حــرف از اقتصــاد
آزاد بزنیــم .اتفاقــاً دسترســی عمومــی بــه
اطالعــات صحیــح ،یکــی از بهتریــن کارهــا
در جهــت توســعه بــازار آزاد اســت .اگــر
همــۀ بازیگــران بــازار ،اطالعــات شــفاف
و یکســان در اختیارشــان باشــد ،بــازار
آزاد نقــش خــودش را در بهینــه ســازی
تخصیــص منابــع و حصــول خیــر جمعــی
بهتــر ایفــا میکنــد.
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باغبانی

تقویم

زمستانه

 -1مدیریت تغذیه درختان پسته
قبــل از تغذیــه ،باغــات پســته احتیــاج بــه
اصــاح خــاک دارنــد .اصــاح خــاک عمومـاً
در فصــل زمســتان و بیشــتر در خاکهــای
شــور و قلیــا و ســنگین انجــام میشــود.
بهتریــن مــاده اصــاح کننــدۀ در دســترس،
ســولفات کلســیم یــا همــان گــچ کشــاورزی
اســت .گــچ بایــد بهطــور یکنواخــت بــر
ســطح خــاک ریختــهشــود و هرگــز داخــل
کانــال کــودی کــه کودهــای فســفره در آن
وجــوددارد ،داده نشــود .گــچ در صــورت
تمــاس بــا کودهــای فســفاته نظیــر ســوپر
فســفات تریپــل آن را تبدیــل بــه امــاح
کممحلــول یــا نامحلــول مینمایــد.
ســعی شــود گچــی کــه در ســطح خــاک
پاشــیده شــده ریپــر شــود و بــه دنبــال آن
آبیــاری ســنگین صــورت گیــرد .تقریبــاً،
تمــام خاکهــای مناطــق پســتهخیز
آهکــی هســتند و مقــدار آهــک آنهــا از
حــدود  5درصــد تــا  50درصــد متغیــر
اســت .همچنیــن ،اسیدســولفوریک یکــی
از فــوق ســتارههای اصالحکننــده خــاک
و تولیدکننــدۀ ارزان کلســیم در آن اســت.
فصــل زمســتان کــه ریشــههای درخــت
خــواب هســتند ،بهتریــن زمــان بــرای
تغذیــه و اصــاح خــاک اســت .تغذیــه
زمســتانه شــامل افــزودن کودهــای فســفره
و پتاســه ،ریزمغذیهــا در فــرم ســولفاته
و اســتفاده از کودهــای دامــی اســت .بــه
دلیــل تحــرک کــم کودهــای پتاســیمی و
فســفره و همچنیــن ســولفاتهای عناصــ ِر
کممصــرف ،دادن ایــن عناصــر در عمقــی
کــه حداکثــر ریش ـههای فعــال وجوددارنــد
توصیــه میشــود .درخــت پســته بیــش از
 70درصــد آب و غــذای مــورد نیــاز خــود

را از عمــق  40تــا  80ســانتیمتری خــاک
جــذب میکنــد ،بنابرایــن حفــر کانــال
کــود بــه عمــق حداقــل  60ســانتیمتر الزم
اســت .بــا توجــه بــه ظرفیــت تثبیــت بــاالی
خــاک در بیشــتر مناطــق پســته کاری روش
کوددهــی در مدیریــت تغذیــه نقــش بســزایی
دارد .کانــال حفــر شــده بایــد حداکثــر تــا نیمه
اســفندماه بــا خــاک پــر شــود .کــود دامــی هر
چــه پوســیدهتر باشــد بــا کیفیتتــر اســت
و کارایــی بیشــتری دارد .کودهــای حیوانــی
تــازه ،عــاوه بــر آلــوده بــودن بــه یکســری
باکتریهــای بیمــاریزا و بــذر علفهــای
هــرز ،در حیــن پوســیده شــدن ازت خــاک
را جــذب کــرده و بــه عنــوان رقیبــی بــرای
درخــت عمــل میکننــد .بــرای اطــاع از
نحــوه پوســاندن کــود دامــی میتوانیــد
بــه صفحــه  56ویژهنامــه آذرمــاه 1392
مقال ـهای تحــت عنــوان «کمپوســت و فوایــد
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آن» ،صفحــه  27ویــژه نامــه آذرمــاه 1394
مقالــهای تحــت عنــوان «کمپوســت حافــظ
منافــع باغــداران و طبیعــت» و صفحــه 15
ماهنامــه دی مــاه  1397مقالــهای تحــت
عنــوان «ضــرورت اســتفاده و نحــوه پوســاندن
کودهــای دامــی» مراجعــه فرماییــد.
در فصــل زمســتان اســتفاده از زیرشــکن بــرای
باغاتــی کــه عبــور ماشــین آالت کشــاورزی
(تراکتــور) زیــاد بــوده و خــاک متراکــم اســت
بــه صــورت هــر ســاله توصیــه میشــود .انجــام
ایــن عملیــات باعــث نمکشــویی بهتــر خــاک
شــده و مشــکالت نفوذپذیــری را کاهــش
میدهــد.
اواخــر اســفندماه کــه همزمــان بــا مرحلــه
تــورم جوانههــا اســت ،محلولپاشــی بــاغ بــا
عناصــری کــه در گردهافشــانی و عمــل تلقیــح
تأثیــر مســتقیم و تعیینکننــدهای دارنــد
ضــروری اســت .از بیــن عناصــر غذایــی ،ســه

باغبانی
عنصــر روی ،بــور و ازت مهمتــر هســتند؛
فرمــول پیشــنهادی در ایــن مــورد شــامل
اســتفاده از :کالت روی  2کیلــو در هــزار
 +بــور  1-1.5کیلــو در هــزار  +اوره ()3-5
کیلــو در هــزار اســت.
بــرای برداشــت محصــول خــوب در پایــان
ســال ،بایــد زمانــی اقــدام بــه محلولپاشــی
ایــن عناصــر در اوایــل ســال کنیــم کــه
هنــوز گــرده افشــانی و تشــکیل گل و
خوشــه انجــام نشــده باشــد.
متأســفانه اکثــر باغــداران از اوایــل
اردیبهشــت کــه خوشــه کامــل شدهاســت
عملیــات تغذیــه را شــروع میکننــد.

رشــد ناکافــی شــاخهها ،آفتــاب ســوختگی
و چروکیدگــی مغــز گــردد .ســوختگی نــوک
و حاشــیه برگهــا نیــز از عالئــم افزایــش
جــذب و تجمــع شــوری در بافتهــای
گیاهــی اســت .هــر چــه آب شــورتر ،کمتــر
و زمیــن ُرســیتر باشــد انجــام آبیــاری
ســنگین مهمتــر میشــود .در مناطقــی کــه
خیلــی کــم آب هســتند ،میتــوان در پاییــز
و زمســتان فقــط یــک نوبــت آبیــاری انجــام
داد ،ولــی ایــن آبیــاری بایــد ســنگین باشــد.
در آبیــاری ســنگین زمســتانه حداقــل دو برابر
آبیــاری معمــول ،آب بــه زمیــن داده میشــود.
آبیــاری ســنگین بــرای نمکشــویی از آذر

تغذیــه و محلولپاشــی بعــد از بــاز شــدن و
تشــکیل خوشــه ،بیشــتر بــر محصول ســال
آینــده تأثیــر گــذار اســت تــا محصــول
ســال جــاری .البتــه ایــن محلولپاشــیها
بــر روی پارامترهــای اُنــس و پوکــی مؤثــر
هســتند.
 -2مدیریت آبیاری
غالبــاً آبیــاری در دوره خــواب گیــاه
(زمســتان) جهــت آبشــویی خــاک ،قابــل
توصیــه اســت .از آنجاییکــه اصــوالً در
ایــن فصــل عملیــات کوددهــی نیــز در
چالکــود انجــام میشــود ،جهــت ایجــاد
شــرایط مناســب جــذب کــود توســط
گیــاه در شــروع فصــل ،انجــام حداقــل
یــک نوبــت آبیــاری پــس از پــر کــردن
چالکودهــا مفیــد اســت .در مناطــق بــا آب
و خــاک شــور کــه از شــوری آب و خــاک
رنــج میبرنــد ،افزایــش شــوری در ناحیــه
ریشــه درختــان ممکــن اســت ســبب

تــا بهمــن مــاه فقــط یــک یــا حداکثــر دو
نوبــت بایــد انجــام شــود .یــخآب زمســتانه
بــرای کاهــش جمعیــت بعضــی از آفــات کــه
زمســتانگذرانی آنهــا در خــاک میباشــد،
موثــر اســت .بنابرایــن ،آبیــاری کــردن
باغهــای پســته در روزهــای ســرد زمســتان
کــه باعــث یــخ زدن آب در شــب میشــود،
کاهــش بعضــی از آفــات از جملــه پروانــه
پوســتخوار پســته (کــراش) و کــرم ســفید
ریشــه را در پــی دارد.
 -3هرس
هــرس یکــی از عملیــات باغبانــی اســت کــه
همــراه بــا ســایر عملیــات داشــت از قبیــل
آبیــاری ،کوددهــی و تغذیــه ،کنتــرل آفــات
و بیماریهــا ،تولیــد میــوه بیشــتر و بهتــری
را تأمیــن و تضمیــن میکنــد .هــرس در
درختــان پســته بــا توجــه بــه ســن درخــت
بــه دو شــکل کلــی انجــام میشــود :الــف-
هــرس فرمدهــی؛ ب -هــرس باردهــی؛

معمــوالً در هــرس باردهــی ،هــرس
ســربرداری ،تُ ُنــک شــاخه و جوانســازی
در شــرایط فعلــی خصوصــاً بــر روی
ارقــام فندقــی ،کلــه قوچــی بیشــتر انجــام
میشــود .جهــت محــدود نگهداشــتن
انــدازه درخــت ،انجــام هــرس ســربرداری
الزامــی اســت .عملیــات هــرس بایســتی
پــس از ریــزش بــرگ (خــزان) انجــام و قبل
از متــورم شــدن جوانههــا بــه اتمــام برســد.
هــرس زمســتانه باعــث ضعــف کمتــر و
تقویــت بیشــتر جوانههــای باقیمانــده
درخــت میگــردد ،درصورتیکــه هــرس
تابســتانه اغلــب در مــورد درختــان جــوان
پســته شــامل حــذف پاجوشهــا اســت.
 -4نیاز سرمایی
پســته هماننــد ســایر درختــان میــوۀ
خزانکننــده ،جهــت توســعه و تکمیــل
رشــد جوانههــا احتیــاج بــه حداقــل
ســرمای معینــی بیــن  600تــا 1200
ســاعت بــا دمــای بیــن صفــر تــا 7
درجــه ســانتیگراد در طــول دوره خــواب
زمســتانی دارد .میــزان نیــاز ســرمایی در
ارقــام مختلــف پســته متفــاوت اســت .بــا
بررســی آمــار هواشناســی در دوره رکــود
گیــاه ،چنانچــه در بعضــی مناطــق و بــرای
بعضــی ارقــام نیــاز ســرمایی رقــم مــورد
نظــر تأمیــن نشــده باشــد ،بایســتی چهــل
روز قبــل از ســبز شــدن درختــان از نیمــه
دوم بهمــن بــه بعــد ،نســبت بــه اســتفاده
از ترکیبــات برطــرف کننــده رکــود درخــت
نظیــر روغنهــای امولســیون شــونده (بعــد
از آنالیــز روغــن در آزمایشــگاه و اطمینــان
از کیفیــت روغــن) یــا ســایر ترکیبــات
قابــل توصیــه کــه میتواننــد تــا حــدی
نیــاز ســرمایی را برطــرف نماینــد ،اقــدام
نمــود .متعاقب ـاً اطــاع رســانی در اینبــاره
از طریــق کانالهــای انجمــن انجــام
خواهدشــد.
 -5کاشت نهال
متداولتریــن شــیوه تکثیــر پســته ،تولیــد
نهــال و انتقــال نهــال بــه زمیــن اصلــی
و ســپس پیونــدزدن آن اســت .بهتریــن
زمــان کاشــت نهــال بــه محــض خــزان
نهــال اســت ،امــا میتــوان نهــال را تــا
آخــر زمســتان هــم کاشــت .نهــال مناســب
اســاس یــک عمــر ســرمایهگذاری اســت
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باغبانی

کــه بایــد در انتخــاب آن دقــت نمــود.
جهــت کســب اطــاع بیشــتر در ایــن
مــورد بــه اولیــن موشــن گرافــی
انجمــن و یــا متــن آن در ایــن شــماره
از ماهنامــه مراجعــه فرماییــد.
گــوده مناســب بــرای کاشــت نهــال
یــا تــوکاری بایــد حداقــل 80
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ســانتیمتر عمــق و  50ســانتیمتر
عــرض داشتهباشــد .خــاک کــف گــوده
را بــا ترکیباتــی نظیــر کودهــای دامــی
پوســیده یــا کمپوســت ،ماســه بــادی و
مقــداری کودهــای ماکــرو و میکــرو بــر
اســاس آزمــون خــاک مخلــوط کنیــد و
ســپس نهــال را بکاریــد.
 -6خاکورزی
در فصــل زمســتان در نواحــی کــه
مشــکالت نفوذپذیــری خــاک زیــاد اســت
و همچنیــن بــه علــت عبــور و مــرور زیــاد
ماشــین آالت کشــاورزی خــاک فشــرده
شدهاســت ،اســتفاده از زیرشــکن توصیــه
میشــود .شــخم باغهــای پســته در
فصــل زمســتان باعــث کاهــش جمعیــت
مقــدار زیــادی از آفــات از جملــه پســیل
(شــیره خشــک) ،زنجــرک (شــیره تَــر)،
پروانــه پوســتخوار (کــراش) ،کــرم
ســفید ریشــه ،هلیوتیــس ،برگخــوار
(رائــو) و ســرخرطومی میشــود .بــرای
کاهــش جمعیــت حشــرات کامــل
زمســتانگذران پســیل معمولــی ،شــخم
بیــن ردیفهــای درختــان پســته توصیــه
میشــود .در صورتیکــه در بــاغ خســارت
زنبورهــای مغزخــوار پســته وجــود دارد
بایــد تمــام پســتههای روی درختــان و
روی زمیــن جم ـعآوری و معــدوم گــردد؛
در ضمــن شــخم باغهــای پســته بعــد

از جمــعآوری و ســوزانیدن پســته در
کاهــش جمعیــت زنبورهــای مغزخــوار
نیــز مؤثــر اســت.
 -7مدیریت آفات
در ایــن فصــل الروهــای سوســکهای
سرشــاخهخوار زیــر پوســت شــاخههایِ
ضعیـ ِ
ـان پســته زمســتانگذرانی
ـف درختـ ِ
میکننــد .هــرس و حــذف شــاخههای
ضعیــف شــده در باغهــای پســته باعــث
کاهــش جمعیــت ایــن آفــت خواهدشــد.
عــاوه بــر آن ،تلهگــذاری بــا چوبهــای
تــازه هــرس شــده و پــس از یکمــاه
جمـعآوری و ســوزاندن آنهــا و جایگزینــی
چوبهــای جدیــد در کاهــش جمعیــت
آفــت و جلوگیــری از خســارت آن در
ســال آینــده بســیار مؤثــر اســت .در
صورتیکــه در بــاغ خســارت زنبورهــای
مغزخــوار وجــود دارد ،بایــد تمــام
پســتههای روی درختــان و روی زمیــن
جمــعآوری و معــدوم شــوند.
 -8آفات انباری
در انبارهــای پســتهای کــه درجــه حــرارت
انبــار در ایــن فصــل بــاال مـیرود احتمــال
خســارت آفــات انبــاری بهخصــوص
شــبپره هنــدی وجــود دارد .بــرای
کنتــرل ایــن آفــت در ایــن فصــل بایــد
بهوســیله تهویــه مناســب حتیاالمــکان
درجــه حــرارت انبــار را پاییــن نگهداشــت
و در صورتیکــه دمــای انبــار بوســیله
تهویــه زیــر  13درجــه ســانتیگراد
تنظیــم شــود ایــن آفــت قــادر بــه رشــد و
خســارت نخواهدبــود.

باغبانی
نگـــهداری از بـاغها در شــــرایط کــمآبی و شوری

دبیرخانه انجمن پسته ایران

آنهــا بــاالی  45روز اســت بایــد مدیریــت
شــوری اعمــال شــود .مث ـ ً
ا امــکان دارد در
شــوری  2هــزار اثــرات حاشــیه ســوختگی
ناشــی از شــوری در درختان مشــاهده شــود،
ولــی در شــوری  8هــزار اصـ ً
ا عوارض ناشــی
از آن وجودنداشــته باشــد ،ایــن موضــوع بــه
مســائل دیگــری همچــون حجــم آب نیــز
بســتگی دارد.

عالئم شوری

موضــوع مدیریــت شــوری در باغهــای
پســته بســیار مهــم اســت و در حــال
حاضــر بــه دلیــل مشــکل کمبــود آب
در بعضــی از مناطــق مســئله شــوری در
باغــات بســیار دردســر ســاز شدهاســت.
تعریــف شــوری بــه زبــان ســاده چیســت؟
بــه میــزان نمکــی کــه در آب آبیــاری
وجــوددارد شــوری میگوییــم .اگــر بــا
زبــان ریاضــی بخواهیــم شــوری را تعریــف
کنیــم شــوری یــک کســر اســت کــه در
صــورت آن مقــدار نمــک و در مخــرج
آن مقــدار آب قــرار دارد .امــکان دارد در
بعضــی از مناطــق مقــدار شــوری آب بــاال
بــرود ،مثـ ً
ا آب موتــور پمــپ شــور شــود،
ً
ایــن موضــوع مطمئنــا شــوری را بــاال
میبــرد .امــا اگــر در شــرایط شــوری آب،
مقــدار آب هــم کــم شــود ،مخــرج کســر
افزایــش پیــدا کــرده و شــوری فوقالعــاده
بــاال مــیرود .مــا میتوانیــم بگوییــم
منظورمــان از شــوری اعــداد بــاالی  8هزار
اســت کــه بایــد در آنهــا مدیریــت شــوری
اعمــال شــود .باغهایــی کــه هــر مــاه
یکبــار آب میخورنــد معمــوالً خیلــی
مســئلهای از لحــاظ مدیریــت شــوری
ندارنــد ،امــا در مناطقــی کــه دور آبــی

عالئــم شــوری کــه معمــوالً در  3موقــع
از ســال اتفــاق میافتــد را میتــوان
تشــخیص داد؛ زمــان اول در ابتــدای فصــل
رشــد اســت ،مخصوصــاً ســالهایی کــه در
زمســتان بــرف و بــاران باریــده باشــد .در
ایــن ســالها مشــاهده میشــود کــه اول
فصــل ،در فروردیــن مــاه ،درختــان کمــی
بــه حالــت تــورم میرونــد و یــا مقــداری
ســبز میشــوند ،امــا درخــت بــه اصطــاح
اص ـ ً
ا حرکــت نمیکنــد و رشــدش متوقــف
میشــود .در ایــن مرحلــه ،چنانچــه شــاخهای
را بشــکنیم و ایــن شــاخه بــوی ترشــیدگی و
الــکل بدهــد ،ایــن عارضــه ناشــی از بــروز
شــوری اســت .در ایــن شــرایط ،ســریعاً بایــد
جهــت برطــرف کــردن شــوری اقــدام کنیــم.
در انتهــای همیــن مقالــه اقدامــات اضطراری
در ایــن موقعیــت شــرح داده شدهاســت.
بعضــی اوقــات در اول فصــل ،ممکــن اســت
درخــت ســبز هــم بشــود ،اما شــوک شــوری
ناشــی از بارندگــی در مــاه فروردیــن ،باعــث
خشــک شــدن خوشــهها ،نــوک و حاشــیه
برگهــا گــردد.
عالئــم قابل مشــاهده در طــول فصــل ،تقریباً
از اواســط فصــل ،از خــرداد و تیرمــاه ،شــروع
میشــود .در ایــن شــرایط حاشــیه بــرگ
میســوزد و یــک نــوار یــک میلیمتــری
دورتــادور بــرگ شــروع بــه ســوختن
میکنــد و تــا رســیدن بــه رگبــرگ اصلــی

ادامــه پیــدا میکنــد ،بهطوریکــه در
پایــان تیرمــاه ،بــرگ ســبزی روی درخــت
وجودنخواهدداشــت .آثــار ایــن شــوری،
افزایــش درصــد پســتههای پــوک و دهــان
بســت و تشــدید سرخشــکیدگی اســت.
همچنیــن ،رنــگ تنــه درختــان از ســفید
بــه رنگهــای بنفــش و کبــود میگرایــد.
نکتــه قابــل توجــه اینکــه ،عالئــم بیمــاری
نماتــد ریشــه گرهــی شــباهت زیــادی بــه
خســارت حاصــل از شــوری دارد ،لــذا جهــت
اطمینــان ،ریشــهها را بررســی کــرده و بــه
کلینیکهــایگیاهپزشــکیارســالنماییــد.
در زمســتان یکــی از عالئمــی کــه میتوانــد
راهنمــای تشــخیص شــوری باشــد ،رنــگ
بنفــش شــاخهها اســت .شــوری باعــث
میشــود رشــدها خیلــی کــم شــوند و
فاصلــه میانگرههــا کاهــش یابــد .در
شــرایط شــور ،در آخــر فصــل ،معمــوالً تجمع
امالحــی مثــل ســدیم ،کلــر ،منیزیــم و بــور
بــه حــدی از مســمومیت میرســد کــه
بــرگ کامـ ً
ا خشــک میشــود و در شــهریور
مــاه ریــزش پیــدا کــرده و بــا آبیــاری درخت
مجــددا ً ســبز میشــود .ایــن یکــی از عوامــل
اســت کــه نشــان میدهــد درخــت تحــت
تنــش شــوری بودهاســت.
بنابرایــن ،تنــش شــوری را میتــوان از
طریــق وارســی عالئــم ظاهــری تشــخیص
داد .بــا ایــن حــال ،در آزمایشــگاه کامـ ً
ا ایــن
موضــوع قابــل بررســی اســت .در مناطــق
شــور ،میــزان ســدیم در آزمایشهــای بــرگ
از  0.1بــه  0.2و  0.3درصــد و حتــی در
جاهایــی کــه مقــدار آب خیلــی کــم شــده
اســت بــه  0.4درصــد رسیدهاســت.

راههای پیشگیری از بروز تنش شوری

اولیــن کار بــرای اینکــه بخواهیــد
نمکشــویی خوبــی در زمســتان انجــام
دهیــد ایــن اســت کــه بایــد قبــل از
آبشــویی زمیــن را شــخم بزنیــد .اگــر
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باغبانی
میخواهیــد پســتی و بلنــدی ایجــاد
نشــود ،هیــچ وســیلهای بهتــر از ریپــر
نیســت؛ ریپرهایــی کــه تــا عمــق 30
یبُرنــد .براســاس
ســانتیمتری خــاک را م 
نتایــج طرحهــای تحقیقاتــی انجــام شــده،
بعــد از آبشــویی ،شــوری زمیــن شــخم
خــورده  50درصــد نســبت به زمین شــخم
نخــورده کاهــش مییابــد .شــخمزدن
خــاک قبــل از آبشــویی ،مخصوص ـاً بــرای
مناطقــی کــه حجــم آب کــم اســت ،خیلی
موثــر واقــع میشــود.
معمــوالً مــا از آبــان تــا بهمــن و یــا اســفند
بــرای انجــام آبیــاری ســنگین زمســتانه
فرصــت داریــم .پــس میتــوان گفــت
مــوارد مهــم در مدیریــت شــوری ،شــخم
زمســتانه و ســپس آبیاری ســنگین اســت.
چگونه آبیاری سنگین اعمال کنیم؟
میتــوان گفــت مــا تنهــا  150روز
در زمســتان وقــت داریــم کــه بتوانیــم
یــک نوبــت و یــا دو نوبــت آبیــاری
ســنگین انجــام دهیــم .باغــداران معمــوالً
باغهایشــان را بــر اســاس میــزان آب در
دســترس احــداث کردهانــد و نســبت
آب زمســتان و تابســتان را یکســان در
نظــر میگیرنــد .مــا میگوییــم بایــد
ایــن برنامــه آبیــاری را عــوض کننــد! در
تابســتان یعنــی از اواخــر اســفند تــا اوایــل
شــهریور ،بایــد دوره آبــی کوتــاه و نزدیــک
بــه هــم باشــد و آب ســبک بدهنــد .قطعـاً
بــا ایــن آب ســبک ،ضریــب آبشــویی
اعمــال نمیشــود و در خــاک مقــداری
نمــک جمــع میشــود .ایــن نمکهــا را
بایــد بــا یــک الــی دو نوبــت آب ســنگین
در زمســتان آبشــویی نماییــم .بنابرایــن،
باغــدار بایــد برنامــه آبیــاری باغــش را
اینگونــه تنظیــم کنــد کــه مثــ ً
ا اگــر
در تابســتان بــا  12ســاعت آب400 ،
قصــب زمیــن را آب مـیداده ،در زمســتان
بهتــر اســت ایــن 12ســاعت را در 200
قصــب زمیــن اعمــال کنــد .بــا ایــن کار،
کســر آبشــویی را اعمــال کــرده و آبیــاری
ســنگین اعمــال میشــود.
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اخیــرا ً در ایــن مــورد ما بــا دو مســئله برخورد
کردهایــم .و آن اینکــه باغــدار نمیتوانــد
آبیــاری ســنگین زمســتانه را انجــام بدهــد،
چــون شــرکتهای آب منطقــهای برنامــۀ
یــک مــاه یــا  45روز خاموشــی در بعضــی
مناطــق پســته کاری را اجرایــی کردهانــد.
ایــن خاموشــیها باعــث میشــود  50روز
از آن  150روز فرصتــی کــه داشــت از دســت
بــرود و بــه ایــن ترتیــب ک ً
ال درحــدود 3
مــاه زمــان در اختیــار داشــته باشــد .ایــن
سیاســتهای دولتــی باعــث میشــود کــه
در بعضــی از مناطــق بــه دلیــل نقــص فنــی
و خرابــی چاههــا ،مــدت خاموشــی از 45
روز هــم بیشــتر شــود و ایــن مکافــات اســت!
ایــن شــوریها و عــدم آبشــویی میتوانــد
درختــان مــا را بهراحتــی از پــا دربیــاورد.
وقتــی آب شــور باشــد ،نیــاز آبــی درخــت
بیشــتر میشــود و عــاوه بــر آبــی کــه
صــرف تبخیــر و تعــرق میگــردد ،بایــد
حداقــل یــک آب اضافــه هــم داده شــود کــه
شــوریها را از پروفیــل خــاک خــارج کنــد.
آبیــاری ســنگین عــاوه بــر اینکــه شــوریها
را از ناحیــه توســعه ریشــه خــارج میکنــد

و پاییــن میبــرد ،ذخیــره آبــی خوبــی هــم
زیــر ریشــه ایجــاد میکنــد کــه در فصــل
گــرم ســال میتوانــد نیــاز درخــت را تأمیــن
کنــد .مشــاهده شدهاســت در مناطقــی کــه
در زمســتان آبشــویی را حــذف میکننــد،
در طــول فصــل رشــد درختــان شــاداب
نیســتند و حتــی در ماههــای گــرم تیــر و
مــرداد درختــان خیلــی ســریع تشــنه و برگ
درختــان حاشــیه ســوخته میشــود.

اثر تغییر شکل کرتها در مدیریت شوری
کار دیگــری کــه میتوانــد بــه مــا کمــک
بکنــد تغییــر شــکل جویهــا اســت.
معمــوالً ســطح کرتهــا صــاف اســت،
امــا در بعضــی از باغهــا یــک مــرز پــای

درختــان گذاشــته شدهاســت کــه ایــن
مــرز یــا پشــته عامــل تجمــع شــوری
اســت .معمــوالً در گذشــته ایــن مرزهــا را

بــرای مدیریــت گمــوز گذاشــته شــدهاند.
ولــی االن آبهــا کــم و شــور شــدهاند و
چنانچــه ایــن شــرایط حاکــم باشــد اصــ ً
ا
نبایــد نگــران ایــن بیمــاری قارچــی باشــیم.

باغبانی

مخصوصــا جاهایــی کــه شــوری بــاالی 10
هــزار اســت ،بــه هیــچ عنــوان قــارچ مولــد
بیمــاری گمــوز نمیتوانــد فعالیــت کنــد.
در چنیــن باغهایــی بایــد شــکل کــرت
را بصــورت« »Vدر بیاوریــم تــا بیشــترین
آب پــای تنــه جمــع شــود .حســاسترین
جــای درخــت طوقــه درخــت اســت،
یعنــی جایــی کــه ریشــه بــه تنــه متصــل
شــده اســت ،اگــر ایــن ناحیــه تحت فشــار
شــوری باشــد میتوانــد خیلــی صدمــه
جــدی بزنــد و درختــان سرخشــکیدگی
شــدید بگیرنــد .هرچــه ارتفــاع آب پــای
تنــه باالتــر باشــد ،شــوری بــه اطــراف
منتقــل میشــود و درخــت از شــوری
صدمــه نمیبینــد.

اصالح کنندههای شوری

ماســه بــادی یکــی از فراوانتریــن و
ارزانتریــن اصــاح کنندههــا اســت و

در مدیریــت آبیــاری نیــز خیلــی بــه مــا
کمــک میکنــد .وقتــی آبیــاری انجــام

میشــود مقــداری آب بــه ســمت پاییــن
مـیرود امــا بعــد از قطــع آبیــاری ،تابــش

خورشــید بــه ســطح خــاک باعــث میشــود
آب از اعمــاق بــه ســطح خــاک بیایــد و
تبخیــر شــود .اگــر درصــد رس خــاک بــاال
باشــد ،ترکهــای خــاک باعــث تبخیــر آب
و تلفــات آن بیشــتر میگــردد .بــا اضافــه
کــردن ماســه بــادی کــه بافــت درش ـتتری
نســبت بــه ســایر اجــزای خــاک مثــل رس و
ســیلت دارد ،آب بــه راحتــی بــه الیههــای
زیریــن خــاک نفــوذ میکنــد و ســطح
خــاک خشــک میشــود .همچنیــن ،وجــود
ماســه روی ســطح خــاک باعــث میشــود
نیــروی کاپیــاری یــا موئینگــی ،آب را بــه
ســطح خــاک نیــاورد .اگــر آب بــه ســطح
خــاک نیایــد ،شــوری را نیــز به ســطح خاک
منتقــل نمیکنــد .فقــط در ایــن مــورد بایــد
چنــد نکتــه را رعایــت کــرد؛ ماس ـهای کــه
میریزیــم روی ســطح باشــد و بهــم نخــورد
و باغــداران بــا شــخم زدن آن را زیــر خــاک
نکننــد ،بلکــه مــا بــه ایــن ماســه بــه عنــوان
یــک مالــچ نیــاز داریــم؛ ماســه حتم ـاً بایــد
شــیرین باشــد و چنانچــه شــوری آن بیــش
از  6هــزار باشــد ،خــود ماســه میتوانــد
عامــل بــروز تنــش شــوری شــود.
مــاده اصالحــی دیگــر ،گــچ کشــاورزی اســت

کــه مــا ســالیان زیــادی اســت کــه داریــم
از آن اســتفاده میکنیــم .گــچ کاربردهــای
زیــادی را در خــاک دارد؛ نقشهــای مهــم
گــچ ،کاهــش شــوری ،کاهــش نســبت جذب
ســدیم ( ،)SARافزایــش نســبت کلســیم بــه
منیزیــم اســت و در دراز مــدت میتوانــد
روی کاهــش اســیدیته ( )pHهــم تأثیرگــذار
باشــد.
امــروزه آبهــا خیلــی تلــخ شــدهاند کــه بــه
دلیــل افزایــش منیزیــم اســت.گچ میتوانــد
خســارت منیزیــم را کاهــش دهــد .باغهایــی
کــه خــاک شــور اســت یــا درختــان بــا آب
شــور آبیــاری میشــوند ،وقتــی گــچ اضافــه
میشــود ،پژمردگــی دائــم درختــان دیرتــر
اتفــاق میافتــد؛ یعنــی درخــت دیرتــر
تشــنه میشــود.
امــا چگونــه گــچ بدهیــم؟ بــر خــاف ماســه
بــادی کــه بایــد در ســطح خــاک ریختــه
شــود و آن را بهــم نمیزنیــم ،گــچ بایــد دو
طــرف ریختــه شــود و حتمـاً بــا ریپــر حداقل
تــا عمــق  30ســانتیمتری پاییــن بــرود و در
منطقــه توســعه ریشــه قــرار بگیــرد.
همچنیــن ،ایــن ســوال مطــرح اســت کــه
چقــدر گــچ بدهیــم ؟ نیــاز گچــی را معمــوالً
آزمایشــگاههای خاکشناســی از طریــق
محاســبه ،مشــخص میکننــد .امــا نبایــد
زیــاد بــه دنبــال یافتــن فرمــول دقیــق
و رســیدن بــه یــک عــدد ثابــت باشــیم،
بلکــه بایــد تعییــن نیــاز گچــی بســتگی بــه
مشــکالت موجــود دارد .هــدف اســتفاده از
گــچ بــه کیفیــت منبــع آبــی و بــه مشــکالت
خــاک بــاغ بســتگی دارد و بســته بــه هــدف
میتــوان مقــدار گــچ مــورد نیــاز را تعییــن
نمــود .مشــکل اصلــی در آبهــای بعضــی
مناطــق مســئله تلخــی آب و فاکتــور منیزیــم
اســت .معمــوالً در بیشــتر مناطقــی کــه بــا
تلخــی آب مواجــه هســتیم و یــا شــاخص
خطــر منیزیــم بیشــتر از  50اســت بایــد
از گــچ اســتفاده شــود .شــاخص خطــر
منیزیــم از تقســیم کــردن مقــدار منیزیــم
بــه مجموعــه مقــدار منیزیــم و کلســیم و
ضــرب کــردن آن در عــدد  100حاصــل
میشــود.
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باغبانی
اگــر ایــن عــدد بیشــتر از  50شــود حتماً
بایــد گــچ اســتفاده شــود .در بعضــی از
مناطــق ،آب عــاوه بــر وجــود منیزیــم
مشــکل ســدیم هــم دارد و حتی ســر و
کلــه عنصــر بــور نیــز پیــدا میشــود.
جــدا کــردن بــور از خــاک کار بســیار
دشــواری اســت ،امــا تنهــا بــا گــچ
دادن میتــوان بهراحتــی هــر 3
معضــل منیزیــم  ،ســدیم و بــور را حــل
نمــود .در شــرایطی کــه مســمومیت
بــور وجــود داشــته باشــد ،هــدف از
افــزودن گــچ کاهــش حجــم آب مــورد
نیــاز بــرای شستشــوی بــور اضافــی از
خــاک اســت.
گــچ خــوب کشــاورزی ،درصــد آهــک
پایینــی دارد ،خلوصــش بــاال اســت
و شــوری پایینــی دارد .در بعضــی از
مناطــق ،شــوری گــچ بــاالی  10هــزار
اســت و ایــن گــچ خــودش مقــدار
زیــادی نمــک وارد خــاک میکنــد و
مضــر اســت .در ضمــن در بــرآورد نیــاز
گچــی در نظــر گرفتــن بافــت خــاک
نیــز اهمیــت دارد.
اصــاح کننــده بعــدی اســید
ســولفوریک اســت .تقریبــاً تمــام
خاکهــای مــا آهکــی هســتند .و
آهــک موجــود در خاکهــا از 2
درصــد تــا  50درصــد متغیــر اســت.
یکــی از فــوق ســتارههایی کــه
میتوانــد بــر خاکهــای آهکــی اثــر
بگــذارد و آنهــا را اصــاح کنــد ،اســید
ســولفوریک اســت .از طریــق اســتفاده
از اســید ســولفوریک در خاکهــای
آهکــی ،ســولفات کلســیم ارزان
قیمتــی در خــاک تولیــد میشــود و
درصورتیکــه مداومــاً اســتفاده شــود
بایــد انتظــار داشــته باشــیم اثــرات
خوبــی مشــاهده کنیــم.
اصــاح کــردن آب بــا اســتفاده از
اسیدســولفوریک خیلــی راحتتــر
از خــاک اســت .اســیدیته آب را
میتــوان روی  5آورد و در زمســتان
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بــاغ را آبیــاری کــرد ،ولــی ایــن کار بایــد
حتمـاً مــداوم باشــد و از اســید بــا حجــم
بســیار بــاال اســتفاده شــود .البتــه ایــن
عملیــات بایــد طبــق تفســیر آزمایــش
خــاک و مشــورت بــا کارشناســان صــورت
بگیــرد .بــا توجــه بــه در دســترس بــودن
و ارزانــی اسیدســولفوریک ،ایــن مــاده
اصــاح کننــده خیلــی خوبــی اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه در زمــان
اســتفاده از اســید ،آن را بــه همــراه آب
آبیــاری وارد نماییــد ،چــون اگــر اســید
مســتقیماً روی خــاک بریــزد ســریع
بــا آهــک خــاک واکنــش نشــان داده
و خنثــی میشــود و هیــچ تأثیــری
نمیگــذارد .یــک توصیــه عملــی و
خیلــی راحــت ،اســیددهی بهصــورت
شیر-بشــکه یــا اصطالحـاً شــربتی اســت.

یعنــی اگــر آبیــاری هــر کــرت نیــم
ســاعت آب میبــرد ،پــس از ربــع ســاعت

آبیــاری شــیر ظــرف را بــاز میکنیــم تــا
زمانــی کــه کــرت کامـ ً
ا پــر از آب شــود.
روش اجرایــی اســیددهی در صفحــه 26
ویــژه نامــه اســفند  1390انجمــن در

مقالــهای تحــت عنــوان «کاربــرد اســید
ســولفوریک در باغــات پســته بــا هــدف
اصــاح شــرایط  pHخــاک» آورده
شد هاســت.
هنــگام اســتفاده از اســید توجــه داشــته
باشــید کــه رعایــت مســائل ایمنــی
بســیار مهــم اســت .بــه هیــچ عنــوان
نبایــد آب را روی اســید بریزیــم ،چــون
باعــث بــروز آســیب میشــود.

انتخاب ارقام مقاوم در مقابل شوری
در بیــن  4رقــم تجــاری اکبــری ،فندقــی،
کلــه قوچــی و احمــد آقایــی ،رقــم کلــه
قوچــی حســاسترین رقــم و اکبــری
مقاومتریــن رقــم اســت .اکبــری نســبت
بــه شــوری تحمــل بســیار خوبــی دارد و
حتــی در شــوریهای بــاالی  10هــزار رقــم
اکبــری محصــول اقتصــادی تولیــد میکنــد.
در مناطقــی کــه بــا شــوری مواجــه هســتیم
رقــم اکبــری اولیــن گزینــه و ســپس احمــد
آقایــی اســت کــه مقاومــت متوســطی دارد.
اگــر در مناطــق پســته کاری بــا آب و خــاک
شــور ســر و کار داریــم و نتیجــه گرفتیــم کــه

باغبانی
مدیریت شوری هنگام بارندگی

اســتفاده از رقــم اکبــری گزینــه خوبــی
اســت بایــد مســئله اقلیــم را نیــز درنظــر
بگیریــم .نیــاز ســرمایی اکبــری بســیار
بــاال اســت .بنابرایــن ،در مناطقــی مثــل
بافــق یــزد ،ارزوئیــه کرمــان ،خــور و
بیابانــک در اصفهــان ،طبس در خراســان
و اســتهبان و داراب فــارس بایــد از
تکثیــر ایــن رقــم جلوگیــری شــود،
چــون نمیتوانــد محصــول اقتصــادی
بــه مــا بدهــد و نیــاز ســرماییاش حتــی
از طریــق روغنپاشــی نیــز برطــرف
نمیشــود.

مدیریت کودها در شرایط شوری

وقتــی امــکان بــروز تنــش شــوری

وجــوددارد بایــد از کودهایــی اســتفاده

کل کودهــای بــه فــرم ســولفاته اســت.

عــاوه بــر نــوع منبــع کــودی ،زمــان
اســتفاده از کودهــا در شــرایط شــوری

نیــز بســیار مهــم اســت .در ایــن شــرایط،
فشــار اســمزی در خــاک ،مخصوصــاً در
ماههــای گــرم ســال بــاال اســت .در
ماههــای گــرم اصــ ً
ا نبایــد از کودهــای

ازتــه اســتفاده کنیــم .ازت را بایــد در
ماههــای خنــک ســال اســتفاده نمــود؛

یــک نوبــت در اســفند و فروردیــن و یــک
نوبــت هــم در شــهریور یــا مهــر همــراه
بــا آخریــن آب قبــل از برداشــت .نبایــد
در فصــل گــرم ،فشــار روی درخــت
گذاشــت .در صــورت دادن کودهــای ازتــه

کنیــم کــه ضریــب شــوری آنهــا

در فصــل گــرم ســال ،ایــن کار میتوانــد

کودهــا در جــداول مخصوصــی کامــ ً
ا

درخــت اثرات کمبــود ازت دارد ،خســارت

توجــه بــه ضریــب شــوری کودهــای

کمبــود ازت روی اونــس تأثیــر میگــذارد

پایینتــر باشــد .ضریــب شــوری

اثــرات منفــی داشــته باشــد و حتــی اگــر

مشــخص شدهاســت .در ایــن بیــن

مصــرف ازت بیشــتر از کمبــود ازت اســت.

ازتــهای مثــل اوره ،ســولفات آمونیــوم

و نیتــرات آمونیــوم کــه مــا در باغــات

پســته اســتفاده میکنیــم ،بســیار

مهــم اســت .در شــرایط شــوری،

بهتریــن گزینــه ســولفات آمونیــوم و در

و ممکــن اســت جوانههــا ریــزش کننــد،
امــا اگــر در شــرایط شــوری ،در ماههــای

گــرم ازت بدهیــم ،عــاوه بــر حاشــیه

ســوختگی ،پوکــی و نیــم مغــزی بــاال
مــیرود.

بارندگیهــای فصــل زمســتان و نزدیــک
بــه عیــد کــه معمــوالً بــه شــکل بــارش
بــرف یــا بــاران مــداوم هســتند و در ایــن
زمــان موتورهــا را خامــوش میکننــد ،در
صورتــی کــه شــوری آب و خــاک بــاال
باشــد میتوانــد منجــر بــه خســارت شــود.
در حقیقــت ،تمــام نمکــی کــه در پشــتهها
تجمــع یافتــه بــه داخــل داخــل کــرت
هدایــت میشــود و کمکــم روی ریشــهها
نفــوذ میکنــد .در ایــن زمــان از ســال،
اثــرات شــوری قابــل مشــاهده نیســتند.
بنابرایــن ،بایــد بــه محــض تمــام شــدن
بارندگیهــا آبشــویی را شــروع کنیــم،
چــون ایــن نمــک حتــی در فصل زمســتان
نیــز قــادر بــه خشــک کــردن درختــان
اســت .در ایــن شــرایط بایــد حتمــا آبیــاری
انجــام دهیــم و نمــک را از ناحیــه ریشــه
پاییــن ببریــم تــا خســارت ایجــاد نکنــد.
همــان طــور کــه در قســمت عالئــم شــوری
بیــان شــد ،انجام یکســری اقدامــات ضروری
در صــورت مشــاهده تنــش شــوری در اول
فصــل الزم اســت .اگــر مشــاهده کردیــم
کــه درختــی در اول فصــل بــه دلیــل تنــش
شــوری ســبز نمیشــود بایــد بــه شــعاع
تقریبــاً  50ســانتیمتر و عمــق  20الــی
 30ســانتیمتر خــاک دور طوقــه را برداریــم
و بیــن دو نوبــت آبیــاری در فروردیــن و
اردیبهشــت ،بــا تانکــر دو نوبت آب شــیرین،
حداقــل بــه حجــم  150تــا  200لیتــر ،پــای
درخــت بریزیــم تــا آبشــویی انجــام شــود و
در اردیبهشــت هــم بــاز کار را انجــام دهیــم.
در ایــن شــرایط تقریبـاً  80درصــد درختانی
کــه در خطــر مــرگ هســتند ،احیــا
میشــوند .همچنیــن ،بــه درختهایــی
کــه تحــت تنــش شــوری واقــع شــدهاند بــه

مــدت یکســال بــه هیــچ وجــه نبایــد کــود

ازتــه بدهیــم.
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باغبانی
توگو با علی ناجی از باغداران موفق در مدیریت شوری
گف 

مدیریت آب شور نیازمند درک دولت
آقــای ناجــی! لطفــ ًا خودتــان را
معرفــی کنیــد و بفرماییــد مشــغول
بــه چــه کاری هســتید؟
مــن علــی ناجــی هســتم .ســاکن گلشــن
انــار .شــغل آبــا و اجــدادی مــن کشــاورزی
اســت .در مناطقــی از انــار مثــل گلشــن،
حجــت آبــاد ،دولــت آبــاد و تــوکل آبــاد و
منطقــه مهــدی آبــاد یــزد و بیــن مروســت
و ابرکــوه و همچنیــن در اســتان خراســان
رضــوی پســته کاری داریــم.
متوســط برداشــت پســته از هــر
هکتــار از باغــات شــما در منطقــه
انــار چقــدر اســت؟ و آیــا میــزان
برداشــت نســبت بــه گذشــته تغییر
کرد هاســت؟
در قدیــم کــه آب شــیرین بــود بــرای مــا
پروانــه بهرهبــرداری  100لیتــر در ثانیــه
صــادر کردنــد .در آن زمــان کشــاورزان
درختهــا را بیحســاب و کتــاب آب
میدادنــد؛ نــه لولهکشــی بــود و نــه
سیســتم آبیــاری قطــرهای ،بلکــه جویهــا
خاکــی و آب شــیرین بــود .هــر جــا کــه
خــاک ملــک خــوب و آب شــیرین بــود،
خودبهخــود پســته زیــادی برداشــت
میشــد؛ یعنــی بــدون نیــاز بــه کــود
شــیمیایی و حیوانــی و سمپاشــی و تنهــا
بــا آب دادن درختــان ،پســته خوبــی بــه
عمــل میآمــد.
در گذشــته ،بــه ازای یــک چــاه 100 ،تــا
 120هکتــار زمیــن را زیــر کشــت پســته
میبردنــد ،چــون آب زیــاد و شــیرین بــود.
مــا کــرت  120تــا  150قصبــی را در هــر
 48روز مثــل دریاچــه آبیــاری میکردیــم
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و درخــت یــک متــر ترکــه م ـیزد و خــوب
هــم پســته مـیداد.
امــا امــروز شــریط فــرق کــرده ،میــزان
برداشــت خیلــی اُفــت کردهاســت .مثــ ً
ا
در منطقــه انــار بیــش از  50درصــد باغــات
خشــک شــدهاند ،چــون آب نــدارد .طــی
 15 ،10ســال گذشــته ،مــا اُفت آب شــدیدی
را تجربــه کردهایــم بهطوریکــه میــزان آن
نصــف شدهاســت و همچنیــن آبهــا شــور و
تلــخ شــدهاند .شــوری و تلخــی آب باعــث
کاهــش عملکــرد شــده و نمیتــوان پســته
زیــادی برداشــت .مــن در منطقــه حجــت
آبــاد  300هکتــار بــاغ زیــر کشــت پســته
داشــتم کــه  120هکتــار از آن را از آب
انداختـهام ،االن فقــط حــدود  170هکتــار را
آب میدهــم .مــا بهطــور میانگیــن حــدود
 800درخــت در هــر هکتــار داشــتیم کــه از
ایــن تعــداد حــدود  350تــا  400درخــت از
وســط بــاغ خشــک شدهاســت و مــا مجبــور
شــدیم تــوکاری کنیــم ،پیوندهــا را هــم
عــوض کردیــم و پیونــد اکبــری زدیــم چــون
اکبــری ســازگارتر اســت.
ایــن مســائل باعــث شــد عملکــرد باغهــای
مــا بســیار کاهــش پیــدا کنــد ،بهطوریکــه
حــدود  6ســال پیــش فقــط حــدود 400
کیلــو از هــر هکتــار برداشــت کردیــم .دخــل
و خرجمــان بــا هــم نمیخوانــد و مــا از
جــای دیگــر خــرج ایــن باغــات میکردیــم.
امــا بــه مــرور زمــان یــاد گرفتیــم چــکار باید
بکنیــم و االن میــزان عملکــرد باغهایمــان
حــدود  5برابــر افزایــش پیــدا کردهاســت.
امســال پســتهها بــه دلیــل گرمــی هــوا
خســارت دیدنــد و  60درصــد کلهقوچــی

و فندقیهایمــان پــوک شــدند ،امــا بــا ایــن
حــال از هــر هکتــار  1400کیلــو پســته
خشــک برداشــت کردیــم .شــاید از نظــر
مــن
علمــی توجیــه نداشــته باشــد ،امــا ِ
کشــاورز خیلــی خوشــحالم کــه  400کیلو را
بــه  1400کیلــو رســاندم .امیــدوارم کــه در
دو  ،ســه ســال آینــده بــا توجــه بــه ترکـهای
کــه درختهــا زدهانــد و رشــد زیــادی
داشــتهاند و همچنیــن درختــان خشــک
شــده را جایگزیــن کردیــم و تغییــر پیونــد
دادیــم ،افزایــش چشــمگیری را در عملکــرد
شــاهد باشــیم.
شــوری آب آبیــاری در منطق ـهای کــه
میفرماییــد چقــدر بــوده و شــما
چطــور موفــق شــدید بــر آن غلبــه
کنیــد؟
شــوری آب در ایــن منطقــه  20هــزار اســت!
بهنظــر مــن بــرای اینکــه در شــرایط شــوری
آب ،بتوانیــم برداشــت خوبــی داشــته باشــیم
بایــد یکســری کارهــای مدیریتــی انجــام
بدهیــم .البتــه ناگفتــه نمانــد کــه درخــت،
آب شــیرین میخواهــد .امــا حــاال کــه مــا
آب شــیرین نداریــم ،نــه در منطقــه وجــود
دارد و نــه میتوانیــم انتقــال بدهیــم،
تنهــا تجربــه مــن ایــن اســت کــه اوالً بایــد
میــزان ســطح زیــر کشــت را پاییــن بیاوریــم.
بهعنــوان مثــال ،اگــر شــما  10هکتــار
بــاغ داریــد ،امــروز بــا ایــن آب تلــخ و شــور
نمیتوانیــد پســته خوبــی برداشــت کنیــد و
حداقــل  4هکتــار را بایــد از آب بیاندازیــد
تــا هــم مابقــی درختــان بــاغ ســیراب شــوند
و همچنیــن تلخــی و شــوری آب از منطقــه
ریشــه عبــور کنــد .اگــر آبیاری ســبک باشــد

باغبانی
و تلخــی و شــوری در ناحیــه ریشــه بماند،
درختهــا خشــک میشــوند.
امــا یــک مشــکل بــزرگ در ایــن کار
وجــود دارد کــه جلــوی بهــرهوری را
میگیــرد .در واقــع اداره آبیــاری ایــن
مشــکل را ایجــاد میکنــد .اگــر ســطح
زیــر کشــت را کــم کنیــم ،اداره آبیــاری
میگویــد ســطح زیــر کشــت بــاغ شــما
 100هکتــار بــوده و االن  60هکتــار شــده،
بنابرایــن ،لیتــراژ آب کــه  30لیتــر بــوده
بایــد بــه  20لیتــر کاهــش پیــدا کنــد.
در ایــن شــرایط بــاز آب کــم میآوریــم.
درصورتیکــه بــرای مدیریــت شــوری
در شــرایط آب شــور ،بایــد آب بیشــتری
نســبت بــه زمانــی کــه آب شــیرین بــوده
بــه درخــت پســته داده شــود.
ایــن مانــع بــزرگ باعــث میشــود کــه
بســیاری کشــاورزها تصمیــم بگیرنــد کــه
بــا کمآبــی بســازند و ســطح زیــر کشــت
را کــم نکننــد تــا پروانــه آبشــان کــم
نشــود.
راه دوم ،اســتفاده از دســتگاه آب
شــیرینکن اســت کــه بــرای چاههــای
 6دانگــی بهتریــن روش اســت .در حــال
حاضــر ،مــن دســتگاه آب شــیرینکن
نصــب کــردهام کــه بــه میــزان  20لیتــر
در ثانیــه آب را شــیرین میکنــد .آب
شــیرین بــا  Ecزیــر هــزار را بــا  8لیتــر
آب شــور قاطــی میکنیــم و میــزان
شــوری آب حــدود  5هــزار میشــود و

بــا ایــن آب درختــان را آبیــاری میکنیــم
و ملکهــای خوبــی هــم داریــم کــه روز
بــه روز بهتــر میشــوند .از طــرف دیگــر،
باغهــا را بــه سیســتم آبیــاری قطــرهای
مجهــز کردهایــم؛ مــا قبــ ً
ا هــر  3مــاه
یکبــار آب میدادیــم ،امــا االن بــا سیســتم
قطــرهای هــر  24روز یکبــار بــا شــیفت
 48ســاعتی آب میدهیــم .مــن بررســی
کــردم در ایــن شــرایط بــا آبیــاری قطــرهای،
خــاک بــاغ بــه انــدازه  1.5متــر از هــر طــرف
درخــت و بــه عمــق  2متــر خیــس میشــود.
در جاهاییکــه آبیــاری غرقابــی اســت
باید چــکاری انجــام داد؟
بایــد خــاک اصــاح شــود و تنهــا کاری کــه
میتوانیــم بکنیــم ایــن اســت کــه ســطح
کرتهــا را صــاف کنیــم و ماســه بــادی
بریزیــم .ماســه بــادی خیلــی اثــر دارد و نــم
را نگــه مــیدارد.
ضمنــاً کودهــای شــیمیایی مثــل اوره ،در
شــرایط شــوری ،درختهــا را خشــک
میکننــد؛ کــود مــرغ هــم همینطــور
اســت ،مگــر اینکــه کــم ریختــه شــود .مــا
کــود مــرغ را بهطــور مســتقیم اســتفاده
نمیکنیــم ،بلکــه شــیره کــود مــرغ را در
اســتخر میریزیــم و از طریــق سیســتم
قطــرهای بــه میــزان کــم اســتفاده میکنیــم.
بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه کــود گاوی
داده شــود و از دادن کودهــای شــیمیایی
کــه بــا شــرایط آب تلــخ و شــور ناســازگارند،
پرهیــز شــود .مــا دو ســال اســت کــه بــا

آموزشهــای جهــاد کشــاورزی ،اســید
ســولفوریک  98درصــد هــم میدهیــم.
چقدر اسید در هر هکتار میدهید؟
مــا در آبیــاری غرقابــی و قطــرهای  pHآب
را بــه نحــوی تنظیــم میکنیــم کــه روی
عــدد  5قــرار بگیــرد .هنــگام آبیــاری وقتــی
دبــی آب  30لیتــر در ثانیــه اســت ،در هــر
ســاعت  20لیتــر اســید قاطــی میکنیــم.
دقیــق محاســبه نکردیــم کــه چنــد لیتــر
میدهیــم .اســتفاده از اســید طــی ســالیان
متمــادی خیلــی موثــر اســت؛ یعنــی اگــر
کســی بهصــورت ســالیانه اســید بدهــد و ،4
 5ســال صبــر کنــد ،خیلــی خــوب جــواب
میگیــرد.
شــوری آب روی ســایر عملیــات باغــی
مثــل هــرس کــردن هــم تأثیرگــذار
اســت؟
بلــه .درختانــی کــه آب شــور میخورنــد
هــرس کردنشــان زیــاد میشــود ،چــون
سرخشــکیدگی میآورنــد .مــال قبــل
از اینکــه آب شــیرینکن نصــب کنیــم
از یــک بــاغ حــدود  50میلیــون تومــان
ُکنــدۀ درخــت خشکشــده فروختیــم! امــا
پارســال ایــن عــدد بــه  6میلیــون تومــان
رســید! بــه دلیــل نصــب آب شــیرینکن،
سرخشــکیدگی درختهایمــان ســال
بــه ســال کــم شــده و همچنیــن هزینــه
کارگــری کاهــش یافتــه ،چــون خشــکیدگی
کمتــر شدهاســت.
آیــا در اســتفاده از آب شــیرینکن
چــه از نظــر کارکــرد فنــی دســتگاه
و چــه از نظــر مجوزهــای تشــکیالت
دولتــی مشــکلی وجــود دارد؟
یکســری مشــکالت دارد و هزینــه
نگهــداریاش خیلــی باالســت .مثــ ً
ا مــواد
شــویندهای کــه جــرم فیلترهــای آنتــی
اســکاالنت را از بیــن میبــرد ،گــران اســت.
مصــرف بــرق ایــن دســتگاه زیــاد اســت؛
هزینــه بــرق ماهانــۀ ایــن دســتگاه حــدود
 7میلیــون تومــان میشــود .فیلترهــای
دســتگاه هــر  4ســال یکبــار بایــد عــوض
شــوند .قیمــت هــر فیلتــر در گذشــته 2
میلیــون و  500هــزار تومــان بــوده و االن بــه
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باغبانی
 17میلیــون تومــان رسی دهاســت؛ یعنــی
مــا بــرای تعویــض  72فیلتــر بایــد حــدود
یــک میلیــارد و  200میلیــون تومــان
بپردازیــم .در کل هزینــه زیــادی دارد ،ولی
مــا حرفــی نداریــم ،چــون بهتــر از ایــن
اســت کــه مــا همــه زحمــات را بــه بــاد
دهیــم و کارگرهــا را بیــکار کنیــم .بــرای
باغهــای قدیمــی کــه روی پــا هســتند مــا
عالجــی جــز اســتفاده از آب شــیرینکن
نداریــم .هرچنــد ،هزینــه ســرمایهگذاری
آن خیلــی بــاال اســت ،ولــی جــواب
میدهــد .اگــر  40درصــد از عایــدی،
خــرج آب شــیرین کــن شــود ،الاقــل 60
درصــدش باقــی میمانــد ،درختــان بــاغ
خشــک نمیشــوند و کارگــران را بیــکار
نمیکنــی و ایــن خیلــی ُحســن دارد.
مشــکل اساســی مــا موانــع دولتــی و
قوانیــن روزانــهاش اســت .در کشــور مــا
بــه جــای اینکــه کارشناســان دولــت
راهنمایــی کننــد ،ســنگ جلــوی پــای
مــا میاندازنــد! میگوینــد اســتفاده از
آب شــیرینکن ممنــوع اســت ،چــون
پســاب آن وارد آبهــای زیرزمینــی
میشــود و آنهــا را خــراب میکنــد .مــن
در اولیــن ســالی کــه پســاب دســتگاه آب
شــیرینکن را در کویــر و شــورهزارهای
اســتان یــزد رهــا کــردم ،چنــان علــف
ســبز شــده بــود کــه اگــر کشــورهای
اروپایــی و پیشــرفته دنیــا بودنــد مــن را
تشــویق میکردنــد .امــا اینجــا میگوینــد
پســاب ریزگــرد بهوجــود مـیآورد! تصــورم
ایــن اســت کــه اص ـ ً
ا نمیداننــد ریزگــرد
یعنــی چــه و علــت بــروز آن چیســت!
در این شرایط چکار میکنید؟
مــا االن آبــی کــه پروانــه و مجــوز آن را
داریــم ،شــیرین میکنیــم .دســتگاه آب
شــیرینکن  25درصــد پســاب دارد75 .
درصــد از آب کــه شــیرین اســت را بــا آب
شــور قاطــی میکنیــم و بــه باغهایمــان
میدهیــم .بــا  25درصــد پســاب ،گیاهــی
بنــام ســالیکورنیا میکاریــم کــه از مرکــز
تحقیقــات شــوری کشــور ،بــذرش را بــه
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مــا دادنــد .یعنــی مــا بــا قســمت پســاب کــه
میگوینــد ضــرر دارد یــک گیــاه کشــت
میکنیــم .ســالیکورنیا در منطقــه آفریقــا
و آمریــکای جنوبــی لــب دریــا کاشــته
میشــود و آن را بــه کشــورهای فقیــر
میفروشــند؛ چــون ارزان اســت و درصــد
پروتئیــن باالیــی دارد ،بهجــای گوشــت
مصــرف میشــود.
آیــا دولــت بــا کاشــت ســالیکورنیا بــا
اســتفاده از پســاب آب شــیرینکن
مشــکل دارد؟
اصــ ً
ا نمیآینــد نــگاه کننــد! مــن بــه
محیط زیســت و اداره آب هــم گفتم .اداره
آب میگویــد مــا مشــکل نداریــم ،برویــد
اداره محیــط زیســت؛ محیــط زیســت
هــم میگویــد مــا مشــکلی نداریــم،
برویــد اداره آب! مــن خــودم در تهــران
بــا آقــای حــاج رســولیان مدیرعامــل
اداره آب و آقــای اردکانیــان وزیــر نیــرو
صحبــت کــردم و بــه نماینــده رفســنجان
نامــه نوشــتم .وزیــر نیــرو نامــه نوشــته که
مجــوز بــه ایشــان بدهیــد .امــا محیــط
زیســت میگویــد شــما بایــد برویــد
دســتگاهی بیاوریــد کــه منیزیــم و نمــک

پســاب را بگیــرد و آن را بســتهبندی
کنیــد کــه اصــ ً
ا بــه ســفرههای آب
زیرزمینــی وارد نشــود!
مــن دیــدم کــه در مطالعــه مــوردی
دشــت رفســنجان نفوذپذیــری
دشــتراصفــردرنظــرگرفتهانــد.
بایــد بیاینــد نــگاه کننــد و چاله آزمایشــی
بکننــد و ببیننــد .هیــچ کــس نمیآیــد!
فقــط در اداره نشســتهاند و حــرف
میزننــد .چــون همــه کارشناســان مــا
در فرانســه ،هلنــد و کشــورهای اروپایــی
درس خواندهانــد و آنجــا ســطح آب
خیلــی بــاال اســت ،فکــر میکننــد اینجــا
هــم پســاب بــه ســفره میرســد!
بــه مــا میگوینــد بایــد اســتخر ایزولــه
درســت کنیــد و مــا اســتخر درســت
کردیــم و پســاب مــا هیــچ جــا وارد
زمیــن نمیشــود .و اگــر پســاب زیــاد
شــود ســالیکورنیا میکاریــم .بایــد
بیاینــد ،ببیننــد ،راهنمایــی کننــد و
تشــویق کننــد تــا مصــرف ایــن گیــاه
را جــا بیاندازیــم .بتوانیــم از ایــن گیــاه
اســتفاده کنیــم و اشــتغالزایی کنیــم ،امــا
هیــچ کــس نمیآیــد.

باغبانی
شــاید فکــر میکننــد بــا نصــب
آب شــیرینکن برداشــت آب زیــاد
میشــود.
در کشــور مــا چــارهای بــه جــز نصــب
آب شــیرینکن وجــود نــدارد .اگــر در
ایــن منطقــه آب شــیرین نشــود کل
مــردم مناطــق اســتان اصفهــان تــا اســتان
کرمــان بیــکار میشــوند ،چــون ایــن
منطقــه درگیــر کــم آبــی اســت .دولــت
بایــد انتخــاب کنــد کــه آب را شــیرین
کنــد یــا  4میلیــون نفــر بیــکار شــوند!
شــما در منطقــه انــار نمیتوانیــد
آب شــیرینکن نصــب کنیــد؟

مــا در یــزد هــم مشــکل داشــتیم ،امــا بــه
کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای
زیرزمینــی مراجعــه کردیــم و قاضــی و
نماینــدهاش آمدنــد و نــگاه کردنــد و گفتنــد
هیــچ مشــکلی نیســت؛ محیــط زیســت هــم
گفــت مشــکلی وجودنــدارد .فقــط گفتنــد
اگــر آب بیشــتری برداشــت کنیــد و تخلــف
کنیــد ،چاهتــان پلمــپ میشــود.
مشــکل ایــن اســت کــه در اســتان کرمــان
پروانــه نمیدهنــد .محیــط زیســت میگویــد
اگــر آب منطقـهای موافقــت کنــد ،مجوزتــان
را میدهیــم و نامـهای در ایــن مــورد بــه مــن
دادنــد .نامــه را بــردم بــه آب منطقــهای،

آن زمــان آقــای عربپــور مســئول بودنــد،
گفتنــد نــه ممنــوع اســت! بعــد از کلــی
دوندگــی ،شــرکت آب منطقــهای گفــت از
نظــر مــا مشــکلی وجــود نــدارد .رفتــم اداره
آب و درخواســت پروانــه بهرهبــرداری دادم و
گفتــم بــا اینکــه  7 ،6ســال اســت کــه از آب
شــیرینکن اســتفاده میکنــم هنــوز بــه
مــن مجــوز ندادهانــد! میگوینــد مشــکلی
نــدارد ،ولــی مــا بایــد طبــق بخشــنامه
وزیــر از جهــاد کشــاورزی و محیــط زیســت
اســتعالم بگیریــم! جهاد کشــاورزی مشــکلی
نــدارد و جــواب دادهاســت ،امــا محیــط
زیســت میگویــد کــه در اختیــار مــا
نیســت و پرونــده بایــد بــه اســتان بــرود.
االن حیرانیــم! هــر دفعــه کــه یــک ماشــین
پیــدا میشــود ،اســترس ایــن را داریــم کــه
شــاید میخواهنــد چاهمــان را ببندنــد.
نمیدانیــم چــه کنیــم!
آیــا بــرای مواجهــه بــا مشــکل کــم
آبــی چــاره دیگــری جــز کاهــش
میــزان مصــرف آب داریــم؟ بــه
نظرتــان اگــر از شــما بخواهنــد مقــدار
برداشــت آب را نصــف کنیــد چنیــن
چیــزی عملــی اســت؟
مــا کشــاورزان مالــک آب هســتیم .قبــ ً
ا
زیــاد برداشــتیم و امــروز داریــم ضــررش را
میبینیــم .اگــر امــروز کمتــر آب برداریــم
بــرای نسـلهای آینــده آبــی باقــی میمانــد.
ایــن آب متعلــق بچههــای خودمــان اســت.
اگــر قانــون در کشــور درســت اجــرا میشــد،
همــه راضــی بودنــد و درصــدی از برداشــت را
کــم میکردنــد .امــا ایــن کاهــش بایــد پلــه
پلــه انجــام شــود تــا مــردم بتوانند خودشــان
را وفــق دهنــد .امــا االن قانــون رعایــت
نمیشــود و مســئولین دروغ میگوینــد.
اداره آبیــاری میگویــد  25درصــد از همــه
آبهــا کــم میکنــم ،امــا فقــط از یکســری از
چاههــا کــم میکنــد .االن چاهــی کــه اصـ ً
ا
مجــوز نــدارد ،چــون بــا آقــای ایکــس رفیق و
یــا فامیــل اســت دارد آب میکشــد .بعــد بــه
مــن میگوینــد بایــد  50درصــد کــم کنــی.
ایــن چــه قانونــی اســت؟!
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باغبانی
متن کلیپ آموزشی

«انتخاب نهال مناسب»

منتشر شده در  9اردیبهشت 99

ضرورت توجه
به ویژگیهای
نهال پسته

بــه قارچهــا ،باکتــری و ســایر عوامــل بیمــاریزا
بــه ویــژه نماتــد مــورد ســنجش قراردهنــد.
• هرچــه ارتفــاع گلــدان نهــال بلندتــر
باشــد ،مطلوبتــر اســت .بهعــاوه ،از
وجــود ســوراخهای زهکــش در بدنــه
کیســهپالســتیکیاطمینــانحاصــلکنیــد.

در ایــن مقالــه بــه ویژگیهــای مطلــوب
نهالهــای بــذری پایــه اهلــی پســته کــه
معمــوالً بــذری کشــیده دارنــد و بــه شــکل
گلدانــی عرضــه میگردنــد ،میپردازیــم .نهــال
مناســب ،اســاس یــک عمــر ســرمایهگذاری
اســت ،در انتخــاب آن دقــت کنیــد.
• عــاوه بــر ایــن کــه نهــال را از
نهالســتانهای معتبــر تهیــه میکنیــد.
دقــت کنیــد کــه قبــل از خریــد نهــال ،آن را
از نزدیــک بررســی کنیــد تــا ریشــه آن فاقــد

• هــر چــه میــزان بیرونزدگــی ریشــه از
خــاکبســترکمتــرباشــد،مطلوبتــراســت.

غــده و گــره باشــد .گــره و غــده بــه معنــای
وجــود نماتــد اســت.

• بهتــر اســت بــرای اطمینــان از ســامت

ریشــه یــا طوقــه پیــچ بخــورد ،گیــاه بــرای
انتقــال آب و مــواد غذایــی انــرژی بیشــتری
مصــرف میکنــد کــه بــر رشــد تأثیــر منفــی
میگــذارد.

• هنــگام خریــد نهــال دقــت کنیــد کــه ارتفاع
و قطــر ســاقه ،متناســب بــا ســن نهــال و حجم
ریشــه باشد.

• از دیگــر نشــانههای ریشــۀ ناســالم ،پــودر
شــدن آن در حالــت خشــکیدگی و لهشــدن
درصــورت پوســیده بــودن اســت.
• درصورتیکــه بتوانیــد یــک نهــال را از
ســاقه بگیریــد و ریشــه از خــاک جــدا نشــود،
یعنــی ریشــه پُــر و قــوی اســت و ایــن نهــال
مناســب اســت.

نهــال ،حتمــاً نهــال و خــاک آن را بــه
آزمایشــگاه ببریــد تــا آن را از نظــر آلودگــی

• نهــال مناســب ،فاقــد پیــچ خوردگــی در
طوقــه (یقــه) و ریشــه اســت .زمانــی کــه
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• نهــال معمــوالً وقتــی خــواب اســت یــا
اصطالح ـاً خــزان کــرده بــه فــروش م ـیرود.
خــزان
بهتریــن زمــان کاشــت ،بــه محــض
ِ
نهــال اســت ،امــا میتــوان نهــال را تــا آخــر
زمســتان هــم کاشــت.

گف 
توگو با امیرعلی عسگراوالدی ،تاجر باسابقه پسته ایران

وضع قیمت و تجارت پسته

میســنجند -در نــرخ دالر و در نظــر
گرفتــن یــک حاشــیه ســود بــرای
تاجــر ،قیمــت پســته قابــل محاســبه
اســت؛ آیــا ایــن فرمــول محاســبه
اشــتباه اســت؟
محاســبه شــما صحیــح اســت .امــروز خریــد
پســته فندقــی از کشــاورزان در قیمــت  ۵دالر
بــرای صادرکننــده صرفــه دارد .بــا دالر امــروز،
کــه قیمــت آن  28هــزار تومــان اســت ،دســت
صادرکننــده بــاز اســت کــه پســته فندقــی را
در قیمــت  ۱۴۰هــزار تومــان بخــرد و کار بــه
جریــان میافتــد .امــا بــه دالیــل متعــددی
مثــل حمــل و نقــل طوالنــی و یــا قراردادهــای
بلنــد مــدت و یــا ارســال پســتههای نافــروش
و یــا ریســک تغییــر قیمــت دالر ایــن عددهــا
همیشــه همخــوان نیســتند و صادرکننــده
دائمـاً در مخاطــره اســت .مثل همیشــه توصیه
مــن بــه باغــداران ایــن اســت کــه خــود را وارد
ایــن مخاطــرات نکننــد و پســتههای خــود
را بفروشــند و دنبــال توســعه و بهتــر کــردن
تولیــد خــود باشــند کــه منافــع دراز مــدت آن
بســیار بیشــتر از ریس ـکهای تجــاری اســت.
آیــا روش و فرمولــی وجــود دارد تــا
باغــدار مظنــهای از قیمــت محصولــش
پیــدا کنــد؟
معمــوالً قیمــت پســتهای کــه صادرکننــدگان
میخرنــد قیمــت واقعــی پســته اســت ،زیــرا
صادرکننــده حرفــهای تمــام پارامترهــا را در
نظــر میگیــرد و وارد بــازار میشــود .نــگاه
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بازرگانی

آقــای عســگراوالدی! وضعیــت فروش
محصــول در شــروع ســال تجــاری
جدیــد را بــه لحــاظ قیمــت و مقــدار
را چطــور ارزیابــی میکنیــد؟
خوشــبختانه ،تجــارت پســته در ســه مــاه
اول ســال تجــاری ،رقــم رضایــت بخــش
 90هــزار تــن را داشــت و مقــدار مناســبی
پســته صــادر گردیــده و ایــن مرهــون
قیمــت مناســب پســته در داخــل و خــارج
بود هاســت.
تعییــن قیمــت پســته ایــران در
بازارهــای جهانــی بــه دالر و در داخــل
بــهریــالچگونــهانجــاممیشــود؟
قیمــت پســته را عرضــه و تقاضــا شــکل
میدهــد و خوشــبختانه در ایــن ســه مــاه
قیمــت دالر متناســب بــا قیمتهــای مــورد
نظــر خریــداران خارجــی و فروشــندگان
داخلــی اعــم از صادرکننــدگان و تجــار و
کشــاورزان بــود.

اینکــه قیمــت پســته تابــع عرضــه و
تقاضــا اســت بــه چــه معنــی اســت؟ و
ســایر عوامــل موثــر بــر قیمت پســته
چــه هســتند؟
هــر عاملــی را کــه در نظــر بگیریــم بــه یکــی
از دو جانــب عرضــه و تقاضــا برمیگــردد.
مثـ ً
ا در اوایــل پاندمــی کورونــا و کوچکتــر
شــدن اقتصــاد جهانــی ،تقاضــا را بــرای
پســته کــه یکــی از مــواد غذایــی لوکــس
محســوب میشــود کاهــش دادهبــود.
همچنیــن ،شــرایط ناپایــدار سیاســی و
اقتصــادی داخلــی انگیــزه صادرکننــدگان
را کــم میکنــد و بــه نوعــی تقاضــای
خریــد پســته از ســوی صادرکننــدگان کــم
میشــود.
باغــداران بــر ایــن باورنــد کــه بــا
ضــرب قیمــت دالری پســته -کــه
معمــوالً بــا کســر اُنــس پســتۀ مشــابه
نســبت بــه قیمــت پســته آمریــکا

بازرگانی

کــردن بــه قیمــت دالری پســته در خــارج
از کشــور راه دقیقــی بــرای کشــف قیمــت
بــرای باغــداران نیســت .بــر اســاس تجربــه
صادراتــی  ۳۵ســال گذشــته ،قیمــت دالری
در خــارج بــا تلورانــس  10درصــد از قیمــت
داخــل کمتــر یــا بیشــتر و دالیــل متعــدد ایــن
اتفــاق در پاســخ بــه ســوال چهــارم ذکــر شــد.
کشــاورزان و تجــار داخلــی میداننــد کــه قــرار
نیســت صادرکننــده در هــر محمولــه صادراتــی
اســتفاده ببــرد ،مهــم ایــن اســت کــه در طــول
ســال تــراز مثبــت باشــد.
تــورم داخلــی چگونــه و چــه میــزان
بــر آســتانه انتظــارات قیمتــی باغــداران
اثــر داشــته؟ آیــا ایــن تــورم در قیمــت
ریالــی فعلــی پســته انعــکاس یافتــه؟
بــه چــه نحــو؟
تــورم داخلــی پارامتــری مهــم در افزایــش
قیمــت پســته اســت ،امــا امســال بــا وجود
تولیــد بســیار خــوب پســته آمریــکا و
ترکیــه متأســفانه بــه دلیــل عرضــه زیــاد
پســته ایــن عامــل تورمــی مســتقیم عمــل
نکــرد و عمــ ً
ا انتظــاری کــه کشــاورزان
ایــران از افزایــش قیمتهــا بــه نســبت
تــورم داشــتند ،محقــق نشــد.
باغــداران در گفتههایشــان دو
گلهمنــدی را مطــرح میکننــد:
 -1تجــار قیمــت دالری پســته را در
بازارهــای خارجــی پاییــن آوردهانــد
 -2تجــار در حــق کشــاورز اجحــاف
میکننــد و قیمــت ریالــی را پاییــن
اعــام میکننــد تــا حاشــیه ســود
باالیــی کســب کننــد؛ واقعیــت
ماجــرا از دیــد شــما چیســت؟
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ایــن گلهمنــدی کشــاورزان اصــ ًا صحیــح
نیســت و صادرکننــدگان مقصــر نیســتند.
قیمــت پســته را عرضــه و تقاضــا تعییــن
میکنــد و اصــ ًا بــازار بــزرگ پســته ایــران
و تعــداد بســیار زیــاد صادرکننــدگان امــکان
چنیــن اجحافــی را بــه آنهــا نمیدهــد .در
صحنــه بینالمللــی هــم در شــرایط رکــود
اقتصــاد جهانــی صرفــاً پارامتــر رقابــت
تنگاتنــگ صادرکننــدگان و فشــار خریــدارن
قیمتهــا را میســازد.
برخــی از تجــار موضــوع خریــد پســته
از کشــاورز را بــه صــورت دالری مطــرح
میکننــد ،ســابقه ایــن روش خریــد و
نحــوه اجــرای آن چگونــه اســت؟ ایــن
کار بــه چــه دالیلــی انجــام میشــود و
چــه کارکــردی دارد؟ اگــر قیمــت پســته
تابعــی از نــرخ دالر اســت ،انجــام ایــن
کار چــه توجیهــی دارد؟
ایــن روشــی نویــن اســت کــه ارزش پولــی را
حفــظ میکنــد و کشــاورزان را از دغدغــه
ب ـیارزش شــدن ریــال حفــظ میکنــد ،ولــی
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن هــم تیغــی دو
لبــه اســت کــه هــر آن ممکــن اســت یــا بــه
صادرکننــدگان و یــا بــه کشــاورزان لطمــه وارد
کنــد .بــرای کارآمــدی ایــن روش ،بســیار بایــد
فکــر کــرد .بهعنــوان مثــال ،کشــاورز پســته
را بهصــورت مدتــی بــه دالر بــه صادرکننــده
میفروشــد و در هنــگام دریافــت وجــه در
سررســید ممکــن اســت کــه قیمــت ارز بســیار
پاییــن و یــا بســیار بــاال رفتــه باشــد کــه این یا
بــه ضــرر فروشــنده اســت یــا به ضــرر خریــدار.
بــه نظــر من ،مــا در تجــارت پســته در شــرایط

کنونــی کشــور بــه انــدازه کافــی ریســک داریم
و اضافــه کــردن ریســک نــرخ دالر ،فشــاری
جدیــد بــه طرفیــن اســت.
باتوجــه بــه شــرایط کنونــی ،آیــا
تأســیس تشــکلی ماننــد شــرکت
تعاونــی ،کنسرســیوم صادراتــی و یــا
ادغــام چنــد شــرکت تجــاری میتوانــد
راهــکاری بــرای کاهــش مشــکالت
پســته ایــران باشــد؟
در کل ،ایــن ایــده بســیار خــوب اســت کــه
پســته ایــران یــک لیــدر مثــل پارامونــت در
آمریــکا را داشــته باشــد ،امــا بایــد بپذیریــم
کــه چنیــن شــرکتی بایــد از بطــن بخــش
خصوصــی بجوشــد .و ا ِال تجربــۀ ناموفق شــرکت
تعاونــی رفســنجان و یــا شــرکت ایرانیــان را در
دهههــای گذشــته دیدهایــم .ســاختار سیاســی
و اقتصــادی مــا بســتر مناســبی بــرای ظهــور
چنیــن شــرکتهای بزرگــی را نمیدهــد و
انگیــزهای بــه ســرمایهگذاران ایرانــی و خارجــی
نــداده کــه چنیــن ریســکهایی را بنماینــد
و بســوی چنیــن ســرمایهگذاریهای پــر
خطــری در شــرایط فعلــی ایــران برونــد.
بــه نظر شــما آیــا امــکان اصــاح زنجیره
تأمیــن پســته از ســمت باغــدار ،یعنــی
تجمیــع خــرده مالکــی و ســپس ادغــام
مجموعههــای تولیــد پســته ،فــراوری و

فــروش تحــت یــک مجموعــه در پســته
ایــران وجــود دارد؟

تبدیــل نظــام خــرده مالکــی بــه شــرکتهای
بــزرگ کشــاورزی بســیار مفیــد اســت؛ هــم

تولیــد را افزایــش میدهــد و هــم قیمتهــا
را اقتصــادی میکنــد و هــم کیفیــت پســته
را بــاال میبــرد .امــا وضعیــت نابســامان
سیاســی و اقتصــادی همــه را مشــغول بــه
گــذران روزمــره کردهاســت و انگیــزهای بــرای
برنامهریــزی دراز مــدت بــرای کســی بهجــا
نگذاشــته اســت .اینهــا برنامهریزیهــای
کالن بخــش خصوصــی اســت و میبینیــد
کــه ســهم بخــش خصوصــی در اقتصــاد مــا
ناچیــز اســت و بخــش دولتــی و خصولتــی و
نظامــی مــا هــم کــه تــوان چنیــن کارهایــی
را نــدارد.

توگو با علی اکبر طاووسیان ،فعال کهنهکار بازار پسته
گف 

صرف ًا تاجر ایرانی تعیینکننده قیمت نیست

بعضــی اوقــات صرافهــا عملیاتــی کــه
انجــام میدهنــد ممکــن اســت پولشــویی
تعبیــر شــود .اگــر ایــن مســئله در پســته
ایــران ادامــه پیــدا کنــد ممکــن اســت یــک
خطــر جــدی بــرای صــادرات پســته باشــد
و آن را تحریــم کننــد و فاجعــه بهوجــود
آورد.
صرفــ ًا ایــن مســئله روی قیمــت
پســته در داخــل چــه اثــری دارد.
آیــا میتوانــد مشــکلی ایجــاد کنــد
یــا خیــر؟
اصـ ً
ا چــرا بایــد اینطــوری شــود؟! معمــوالً
اقتصــاد ناســالم ایــن چیزهــا را ایجــاد
میکنــد کــه همــه دنبــال مســائلی از ایــن
دســت میرونــد .شــخصی کــه ایــن کار را
میکنــد احتمــاالً میخواهــد رقابتــی بکنــد
و خــودی نشــان دهــد و ظاهــرا ً میخواهــد
در جهــت کمــک بــه کشــاورزها ایــن کار را
بکنــد ،ولــی مــن فکــر نمیکنــم عاقبــت
خوبــی داشــته باشــد.
فکــر میکنیــد ایــن کار در جهــت
کمــک بــه کشــاورز اســت یــا رقابــت
بــا ســایر تجــار؟
آن کســی کــه دارد ایــن کار را میکنــد،
فکــر میکنــد کــه دارد بــه کشــاورز کمــک
میکنــد ،ولــی عمــ ً
ا میخواهــد خــودش
را نشــان دهــد .عقیــده مــن ایــن اســت کــه
عاقبــت خوشــی نخواهــد داشــت.
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بازرگانی

آقــای طاووســیان! قیمــت پســته
ایــران چگونــه تعییــن میشــود؟
تعییــن قیمــت پســته بــر اســاس معــادالت
اقتصــادی نیســت و فعــ ً
ا بــر اســاس
نــرخ دالر تعییــن میشــود .معمــوالً
مالــکان صبــح بــه صبــح بــه نــرخ دالر
نــگاه میکننــد و زمانــی کــه پستهشــان
بخواهــد فــروش بــرود ،بــه مــا میگوینــد از
فــان قیمــت کمتــر نــده! مخصوصـاً ماهــا
کــه حقالعملــکار هســتیم فعــ ً
ا دنبالــه
روی نــرخ دالر هســتیم .در حــال حاضــر،
عرضــه و تقاضــا نقــش چندانــی در تعییــن
قیمــت پســته نــدارد ،بلکــه قیمــت پســته
دنبالـهروی نــرخ دالر اســت .نــه تنهــا نــرخ
پســته ،بلکــه وضــع قیمــت همــه چیــز
همینطــور اســت.
قیمــت دالر را در یــک عــددی بــه
عنــوان قیمــت دالری پســته ضــرب
میکننــد و میگوینــد ایــن قیمــت
پســته اســت .آیــا ایــن درســت
اســت؟
بلــه ،از ایــن طریــق نــرخ ریالــی پســته را
درمیآورنــد .امــا نــرخ دالر معمــوالً بــه
صــورت ســاعتی نوســان دارد.
خب! قیمت پسته چند دالر است؟
معمــوالً صادرکننــدگان نرخهــا را اعــام
میکننــد و ایــن قیمتــی اســت کــه آنهــا
دارنــد صــادر میکننــد .خوشــبختانه،
اینترنــت همــه جــا حتــی بــه دهــات هــم
رفتــه و مالــکان صبــح بــه صبــح نــگاه
میکننــد و از نرخهــای خارجــی باخبــر
میشــوند .معمــوالً نــرخ پســتۀ بــاب طبــع
اروپــا یــا چیــن را میگیرنــد و ضــرب در
نــرخ دالر میکننــد و قیمــت را بــه دســت
میآورنــد و آن را مبنــا قــرار میدهنــد.
قیمــت دالری کــه صادرکننــدگان
اعــام میکننــد چطــور بــه دســت
میآ یــد ؟

بهطــور کلــی ،فــرض کنیــد همــان نرخــی
کــه بــه یــورو در اروپــا یــا در چیــن از
صادرکننــدگان میخرنــد .البتــه بعضیهــا
رقابــت نابهجایــی میکننــد و نرخهــا را
پاییــن میآورنــد کــه نادرســت اســت.
قیمــت دالری پســته طــی چند ســال
گذشــته خیلــی نوســان داشــته ،چــه
عاملــی باعــث این نوســان اســت؟
رقابتهــای نابهجــا معمــوالً توســط
کســانی کــه بلــد نیســتند و تــازه وارد
بــازار میشــوند یــا کســانی کــه پســته را
بــه صــورت قاچــاق میبرنــد و از آنطــرف
کاال وارد میکننــد ،صــورت میگیــرد.
کســانی کــه بهطــور معمــول و رســمی
صــادر میکننــد یــک مقــدار در ایــن
قضایــا مشــکل دارنــد .اکثــرا ً قاچاقچیــان
یــا کارتهــای اجــارهای کــه تعهــدی
بــرای برگردانــدن ارز ندارنــد ایــن کار را
میکننــد .
این کار به ضرر کشاورز نیست؟
بــه ضــرر کل منافــع ملــی اســت .امــا
کســانی کــه بایــد جلــوی ایــن کار را بگیرند
متأســفانه گاهــاً اهمــال کاری میکننــد.
پــس شــما معتقدیــد کــه قیمــت
دالری پســته بایــد باالتــر از عــدد
فعلــی باشــد؟
اگــر بشــود خــوب اســت ،ولــی قیمــت
دالری بایــد قابــل رقابــت بــا رقبــای پســته
ایــران باشــد.
االن عــدهای در داخــل میگوینــد
مــا پســته را بــه دالر میخریــم،
ایــن یعنــی چــه؟
نمیدانــم! براســاس حســابهایی کــه
خودشــان کردنــد ایــن کار را میکننــد.
بــه نظــر مــن ،ایــن کاری کــه دارنــد انجــام
میدهنــد بــا همــکاری اشــخاصی بــوده
کــه کارشــان صــادرات پســته نبــوده اســت؛
بعض ـاً هــم احتمــاالً اینهــا صــراف بودهانــد.

بازرگانی

در بــازار  200هــزار تنــی پســته
ایــران ،ایــن کار چقــدر میتوانــد
اثرگــذار باشــد؟
ببینیــد بــورس پارســال چــه اثــری
گذاشــت! اثــرش منفــی بــود .نتیجــه
ایــن کار هــم احتمــاالً بــه همــان حالــت
درخواهــد آمــد.
کشــاورزان میگوینــد قیمــت
پســته ایــران بــه دالر اســت ،پــس
بایــد دالری از مــا بخریــد.
بــه هــر حــال صــادرات بــه دالر اســت،
بــه ریــال کــه صــادر نمیشــود .ماشــاءاهلل
همــه زرنــگ شــدهاند و همــان قیمــت
را طلــب میکننــد .امــا ایــن فرمــول
درســت نیســت .بایــد یــک حســاب و
کتابــی باشــد .ببینیــد! هزینــه آمــاده
ســازی محصــول بــرای صــادرات چقــدر
میشــود؛ نــرخ تــورم مملکــت چقــدر
اســت؛ کشــاورزان چقــدر بایــد بــه قیمــت
اضافــه بکننــد؛ اینهــا بایــد حســاب شــود
و بعــد قیمــت تعییــن شــود .ولــی فعــ ً
ا
اقتصــاد ناســالم اســت و نمیشــود
انتظــار ایــن چیزهــا را داشــت .بــه نظــر
مــن وقتــی یــک هــرج و مــرج اقتصــادی،
بحــران اقتصــادی یــا لجــام گســیختگی
داریــم ،دیگــر نمیشــود روی معــادالت
حســاب کــرد.
اینکــه میگوینــد قیمــت پســته را
عرضــه و تقاضــا تعییــن میکنــد
یعنــی چــه؟
عرضــه و تقاضــا یعنــی خریــدار و فروشــنده
در مقابــل هــم قــرار میگیرنــد و خریــدار
پســته در داخــل حســاب میکنــد کــه اگــر
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پســته بخــرد و بــا حســاب هزینههایــش
ببــرد آنطــرف بفروشــد چیــزی برایــش
میمانــد یــا نــه؛ اگــر ببینــد ســود دارد،
پســته را میخــرد و تولیدکننــده هــم
منافــع خــودش را در نظــر میگیــرد.
شــما گفتیــد قیمــت پســته االن
از قانــون عرضــه و تقاضــا تبعیــت
نمیکنــد .توضیــح میدهیــد کــه
چــه اتفاقــی افتــاده؟
دلیــل ایــن امــر وجــود بحرانهــای
اقتصــادی در مملکــت اســت .االن نــرخ
دالر نوســان دارد و بــاال و پاییــن میشــود.
اگــر اقتصــاد ســالم حرکــت میکــرد،
میشــد گفــت قاعــده عرضــه و تقاضــا
قیمــت پســته را تعییــن میکنــد.
بعضــی از تجــار معتقدنــد هزینههایی
کــه بــرای آمــاده ســازی و صادرکردن
پســته میپردازنــد بــاال اســت .نظــر
شــما چیست؟
نــرخ تــورم در مملکــت هــر ســاله
بــاال مــیرود و روی همــه چیــز اثــر
میگــذارد؛ هزینههــای حمــل و نقــل،
بیمــه ،دســتمزد کارگــر ،هزینــه انبــارداری
و ســورتینگ پســته بــاال مــیرود.
وضــع صــادرات پســته در ســال
جدیــد چطــور بــوده؟
معمــوالً در گذشــته ،در مجمــوع ماههــای
مهــر ،آبــان و آذر چیــزی حــدود  100هزار
تــن میتوانســتیم صــادر کنیــم و اوج
صادراتمــان تــا آخــر آذرمــاه بودهاســت.
االن فکــر میکنــم یــک مقــدار رکــود
اســت و امیــدوارم کــه امســال نیــز بــه
ایــن حــد برســیم.

خیلــی از کشــاورزان بــه دلیــل تورمی
کــه شــما گفتیــد هزینههــای خریــد
کــود و ســم و باغداریشــان زیــاد
اســت و معتقدنــد بایــد قیمت پســته
باالتــر بــرود.
افزایــش نــرخ تــورم داخلــی مــا را کــه
مصــرف کننــده خارجــی نمیآیــد قبــول
کنــد! مصــرف کننــده خارجــی بــه نــرخ
تــورم مملکــت خــودش نــگاه میکنــد.
افزایــش تــورم آنهــا بــه انــدازه مــا نیســت
و اگــر مصرفکننــده ببینــد قیمتــی کــه
اضافــه شــده باالتــر از نــرخ تورمشــان
اســت ،کاال را زمیــن میگــذارد و کاالی
جانشــین دیگــری میخــرد و مصــرف
میکنــد .مــا کــه نمیتوانیــم نــرخ
تــورم مملکتمــان را بــه مصرفکننــده
خارجــی تحمیــل کنیــم.
میگوینــد پســته در کشــور مقصــد
دو ،ســه برابــر قیمــت دالری پســته
در ایــران فــروش مــیرود .ایــن
حــرف درســت اســت؟
شــما بایــد برویــد در آن مملکــت زندگــی
کنیــد تــا ببینیــد آنهــا بــر چــه مبنایــی
قیمتگــذاری میکننــد! مســلماً آنطــرف
هرقــدر قیمــت را اضافــه کننــد ازشــان
مالیــات میگیرنــد.
مــن زیــاد بــه ایــن امــور اشــراف نــدارم،
ولــی یــک وقتــی پــرس و جــو کــردم کــه
در آلمــان وضــع چطــور اســت؛ اگــر آنجــا
قیمــت از یــک حــد باالتــر باشــد ،مابقی را
از آنهــا مالیــات میگیرنــد .مملکتشــان
درســت اســت و قانــون دارد .آنهــا
میداننــد چهطــور بایــد حســاب کننــد.
کل تعییــن قیمــت پســته ایــران دســت
صادراتچــی ایرانــی نیســت! وقتــی شــما
رقیبــی مثــل آمریــکا داریــد چــه کار
میخواهیــد بکنیــد؟! مجبوریــد ارزانتــر
بدهیــد تــا بخرنــد.
مــن ســال  1360یــک ســفر تجــاری
بــه انگلیــس داشــتم .در آنجــا شــخصی
کارخانــه تولیــد بیســکویت داشــت ،پســته
هــم کار میکــرد .میگفتنــد ایشــان بــه
هیچکــس وقــت مالقــات نمیدهــد .مــن
بــه ســفارت رفتــم و گفتــم میخواهــم
از ایــن آقــا وقــت بگیــرم .خالصــه اینکــه

خصوصــی بایــد انجــام دهــد؛ تعاونــی
و بــورس در ایــران نتیجــه مطلوبــی
نداشــتهاند .اگــر بخشهــای خصوصــی
فعــال باشــند و مدیریــت صحیحــی
اعمــال کننــد ،توفیــق بیشــتری خواهند
داشــت.
چــرا در شــرایط ایــران امــکان تشــکیل
چنیــن شــرکتی وجــود نــدارد؟
از همــان روزی کــه بــه دنیــا آمدیــد
ایــن را شــنیدهاید کــه گفتهانــد اگــر
شــریک خــوب بــود ،خــدا هــم شــریک
میگرفــت! اینجــا همیــن موضــوع جــا
افتــاده و نرفتیــم دنبالــش کــه ببینیــم آیا
ایــن حــرف درســت اســت یــا نادرســت!
امــا اکثــر شــرکتهای خانوادگــی در
ایــران توفیــق داشــتهاند.
اگــر فــرض کنیــم چنیــن شــرکتی در
ایــران تشــکیل شــود؛ فکــر نمیکنیــد
سیاســتمداران آمریکایــی بهراحتــی
آن را تحریــم کننــد؟
آنهــا موقعــی تحریــم میکننــد کــه کار
صــادرات پســته را کســانی بــه دســت
بگیرنــد کــه نهایتــاً پــول پســته را جــای
دیگــری ببرنــد و یــا پولشــویی شــود .اگــر
شــرکتی بیایــد و کار درســت انجــام دهــد،
هرگــز آمریــکا نمیتوانــد ایــن کار را بکنــد.
برخــی معتقدنــد بایــد یک شــرکت
بــزرگ صــادرات پســته در ایــران
تأســیس کنیــم و عــدهای دیگــر
میگوینــد مشــکل مــا بــه دلیــل
ســاختار خــرده مالکــی اســت و
بایــد مشــکل در ایــن قســمت حــل
شــود .نظــر شــما چیســت؟

اگــر بشــود شــرکتهای بــزرگ
کشــاورزی تشــکیل شــود و خودشــان
تصمیــم بگیرنــد ،خیلــی بهتــر اســت.
یعنــی خــرده مالــک در ایــن شــرکت
تولیــدی ســهیم شــود و موظــف شــود
کــه پســتهاش را در همیــن شــرکتی کــه
شــریکشحضــورداردبــهفــروشبرســاند.
پــس بــا وضــع فعلــی شــما حتــی
بــه نزدیــک شــدن قیمــت پســته
ایــران بــه آمریــکا هــم امیــدی
نداریــد؟
نــه ،آنهــا قــدرت دارنــد .مــا نمیتوانیــم.
مــا بایــد پســتهمان را بــه قیمــت
پایینتــر بدهیــم .مــا در تولیــد پســته
بایــد بهــرهوری را بــاال ببریــم؛ یعنــی
تولیــد محصــول در یــک هکتــار بــاال
بــرود.
برخــی میگوینــد قیمــت اول فصــل
توســط یکســری از کانونهــای غیــر
رســمی در ایــران اعــام میشــود و
دهــان بــه دهــان میچرخــد .ایــن
درســت اســت؟
بــه نظــر مــن ،فعــ ً
ا ایــن موضــوع هــم
دنبالــهروی قیمــت دالر اســت.
مــن قبــل از انقــاب کارهــای صادراتــی
شــرکت صــادرات پســته ایــران را
میکــردم و دو شــعبه در نیویــورک و
هامبــورگ داشــتیم .آن روزهــا عرضــه و
تقاضــا ،قیمــت را تعییــن میکــرد و ایــن
حرکتهــای نابهجــا وجــود نداشــت کــه
بــه قــول شــما یــک نهادهــای غیررســمی
قیمــت را تعییــن کننــد.
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بــه محــل کارخانــه آنهــا رفتــم .ایشــان
مــن را بــرد و همــه کارخانــه را نشــان
داد و مدیــران آن را معرفــی کــرد.
وقتــی نشســتیم در دفترشــان ،گفتــم
میخواهــم بــه شــما پســته بفروشــم.
ایشــان گفت کار شــما چــه ُحســنی دارد؟
ترانســفرتان خــوب اســت؟ کیفیتتــان
تغییــر نمیکنــد؟ و چنــد چیــز دیگــر
گفتنــد .مــن آنموقــع دلخــور شــدم و بــا
خــودم گفتــم چــرا اینطــوری حــرف زد.
بعــد مــن را ســوار کــرد و بــه راه آهــن
آورد .در مســیر بــه مــن گفــت مــن اینهــا
را بــه شــما گفتــم ،ولــی بــرو ببیــن اگــر
میتوانــی بــا مــن همــکاری کنــی بــا
مــن تمــاس بگیــر .دیــدم واقعــاً راســت
میگویــد ،مــا نمیتوانیــم! منظــور مــن
ایــن اســت کــه بــا وجــود رقیبــی مثــل
آمریــکا چــارهای جــز ارزانتــر فروختــن از
آمریکاییهــا نداریــم.
امــروز قیمــت پســته مــا نســبت بــه
نــوع آمریکای ـیاش خیلــی پایینتــر
اســت .ایــن طــور نیســت؟
علتــش را االن بــه شــما میگویــم.
پســته ایــران نیــاز بــه یــک شــرکت دارد
کــه نــه تعاونــی و نــه دولتــی باشــد؛
یعنــی تولیدکننــدگان داخلــی اگــر
بتوانــد شــرکتی نظیــر پارامونــت آمریــکا
تشــکیل بدهنــد و محصــوالت خودشــان
را داخــل آن جمــع کننــد ،میتواننــد
چنیــن توفیقــی پیــدا بکننــد .در آمریــکا
یــک قــدرت خــاص بــه نــام پارامونــت
هســت کــه  60درصــد پســته آمریــکا
را در اختیــار دارد؛ خــودش تولیــد
میکنــد و میتوانــد تصمیــم بگیــرد
و اجــرا کنــد .میدانیــد در ایــران چنــد
هــزار تولیدکننــده وجــوددارد کــه اکثــرا ً
خــرده مالــک هســتند و حتــی عمــده
مالکانــش را هــم در مقابــل پارامونــت
میشــودخــردهمالــکبــهحســابآورد!
اگــر تولیدکننــدگان داخلــی بتواننــد
یــک تشــکل بــزرگ بــه وجــود بیاورنــد،
کــه در ایــران یــک چنیــن چیــزی هــم
اتفــاق نمیافتــد ،آنوقــت میتواننــد
توافــق کننــد کــه پســته را بــه چــه
قیمتــی بفروشــند .ایــن کار را بخــش
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در این شرایط باید چکار کرد؟
یکســری از دوســتان مــا عــادت کردهانــد
کــه در مقابــل هــم جبهــه بگیرنــد .قب ـ ً
ا
ایــن عــادت در رفســنجان بــود ،االن
همــه جــای ایــران عــادت شدهاســت.
صادرکننــدگان بــا تولیدکننــدگان الزم
و ملــزوم هــم هســتند .بایــد اینجــا یــک
مقــدار منطقیتــر فکــر کننــد تــا منافــع
هــر دو گــروه تأمیــن شــود؛ کســی کــه
پســته را میخــرد و صــادر میکنــد
میخواهــد ســود ببــرد یــا نهایت ـاً هزینــه
و درآمــدش ســر بــه ســر شــود ،کشــاورز
هــم کــه تولیــد کــرده میخواهــد بهــای
زحمــت یــک ســالهاش را ببــرد.
کشــاورزان روی یــک موضــع
مســئله دارنــد؛ میگوینــد تجــار
رفتهانــد آنطــرف قیمــت دالری
پســته را پاییــن آوردهانــد!
میتوانــم یــک خواهــش بکنــم! انجمــن
پســته ببینــد کســانی کــه ایــن کار را
میکنــد چــه کســانی هســتند؟! ببینــد
از خــود تولیدکنندههــا هســتند یــا نــه!
بعضــی از تولیدکنندههــای پســته،
بچههایشــان بــزرگ شــدند ،احساســاتی
شــدند ،محصــول کشــاورزان بیچــاره را
گرفتنــد و بــا محصــول خودشــان روی
هــم گذاشــتند و دارنــد ایــن کارهــا را

 35سال پنجم -دی  - 99شماره ()54

میکننــد .یــک آدم منطقــی کــه پنجــاه
ســال دارد صــادرات میکنــد ایــن کارهــا
را نمیکنــد .اکثــرا ً هــم در منطقــه ایــن
کار رواج پیــدا کردهاســت .اینهــا هــم
خودشــان ضــرر کردنــد ،هــم بــه مملکــت
ضــرر رســاندند.
عــاوه بــر ایــن ،کشــاورزان
میگوینــد تجــار حاشــیه ســود
خیلــی باالیــی دارنــد و بــرای
کســب ایــن ســود بــه مــا فشــار
میآورنــد.
مــن صادراتچــی نیســتم ،مــن
حقالعملــکار هســتم .مــن میبینــم
کشــاورزان میگوینــد تــا قــران آخــر بایــد
حتمـاً بــه جیــب خودمان بــرود .پســتهای
کــه احتمــاالً  180هــزار تومــان م ـیارزد
را میگوینــد کمتــر از  200هــزار تومــان
نــده! تــا قــران آخــرش را هــم میگیرنــد.
بــه نظــر شــما چــرا تولیدکننــدگان
پســته بــا هــم جمــع نمیشــوند
تــا پســته را صادرکننــد و آن را بــه
قیمــتباالتــرودلچســببفروشــند؟
تــوان ایــن را نداشــتند کــه برونــد یــک
شــرکت درســت و حســابی تشــکیل
دهنــد و خودشــان صــادر کننــد .بــه
نظــر مــن ،هیــچ اشــکالی نــدارد کــه
ایــن کار را بکننــد .اگــر مدیریــت صحیــح

دارنــد میتواننــد خودشــان ایــن ســود
باالیــی کــه میگوینــد را ببرنــد .اگــر
بتواننــد تشــکل خصوصــی و خوبــی بــرای
خودشــان تشــکیل دهنــد و ســهامدارش
خــود تولیدکنندههــا باشــند و موظــف
باشــند پستهشــان را تحویــل همیــن
شــرکت دهنــد ،خــوب اســت.
امســال بعضــی از شــرکتها گفتنــد
مــا پســته را بــه صــورت دالری
میخریــم .آیــا ایــن کار مشــکلی
دارد؟
حتمــاً ایــن کار آزاد اســت کــه کســی
شــرکت درســت کنــد و بخواهــد ابتــکار به
نشــاءاهلل کــه ســود ببرنــد.
خــرج بدهــد .ا 
ما بــه اقتصــاد بســته و کمونیســتی اعتقاد
نداریــم .هــر کــس میتوانــد آزادانــه خرید
و فــروش کنــد .منتهــی پســته متعلــق بــه
تولیدکننــدگان اســت و نبایــد آن را نابــود
کننــد .اگــر ســرمایه متعلــق بــه خودشــان
باشــد ،ریســک بکننــد ،اشــکال نــدارد.
ان شــاءاهلل کــه ســود ببرنــد ،ولــی اگــر
نبردنــد هــم مــال خودشــان اســت .ولــی
روی مــال مــردم نبایــد ریســک کــرد و آن
را از بیــن بــرد.
شــما گفتیــد ایــن کار عاقبــت
خوشــی نــدارد!
بلــه! اگــر شــخص موقــع دریافت پســتۀ
تولیدکننــده بــه او دالر بپــردازد اشــکال
نــدارد ،امــا اگــر بخواهــد پــس از فروش
پســته ایــن کار را بکنــد ممکــن اســت
ضــرر بکنــد و نتوانــد پولــش را پــس
بدهــد کــه معمــوالً چنیــن اســت .وقتی
نتوانســت پــس بدهــد تولیدکننــده را
بدبخــت میکنــد .اگــر ســرمایه خودش
باشــد هیچ اشــکالی نــدارد ،آزاد اســت و
اختیــار مالــش را دارد .در هــر صــورت
ریســک آن بایــد برعهــده خریــدار
باشــد.
میگوینــد مــا دالر میآوریــم
و هروقــت کشــاورز خواســت آن
را تبدیــل بــه ریــال میکنیــم و
میپردازیــم.
میگویند تا عمل فرق دارد!

گزارش صادرات آذرماه پسته ایران

تداوم صادرات پرقدرت پسته ایران

کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

 1در مــاه ســوم ســال محصولــی جــاری،
ماننــد مــاه گذشــته ،میــزان صــادرات قابل
توجــه بــود .صــادرات پســته در آذرمــاه
نزدیــک بــه  28هــزار تــن ،معــادل پســته
خشــک در پوســت ،گــزارش شــد .ایــن
عــدد نســبت بــه صــادرات مــاه قبــل کــه
 41هــزار تــن گــزارش شــدهبود بــا حــدود
 32درصــد اُفــت همــراه بــوده ،امــا ایــن
کاهــش بــه دلیــل نزدیکــی بــه تعطیــات
ســال جدیــد میــادی ،طبیعــی اســت.
 2آمــار تجمعــی  95هــزار تنــی صادرات
پســته خشــک در پوســت ایــران در ســه
مــاه اول ســال محصولــی نشــان میدهــد،
 ۵۴هــزار تــن از کل میــزان صــادرات در
ایــن ســه مــاه بــه شــرق دور صــادر
شدهاســت .بایــد در نظــر داشــت کــه
پســته کالیفرنیــا صــادرات  48هــزار تنــی
بــه بــازار شــرق دور را تجربــه کردهاســت.
 3تعطیلیهــای اجبــاری و گســترده
مربــوط بــه اپیدمــی کرونــا در آســتانه
ســال جدیــد ،باعــث رکــود و کاهــش
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بازرگانی

کشــش خریــد در بــازار اروپــا شدهاســت،
امــا همچنــان عامــل قیمــت باعــث شــده
در برخــی بازارهــا کــه خریــد پســته
ســوپرمارکتی ندارنــد ،پســته ایرانــی
جذابیــت بیشــتری داشــته باشــد .ماننــد
ماههــای گذشــته تقاضــا بــرای پســته
ناخنــدان بــاال اســت و ترجیــح زیــادی
بــرای خریــد پســته ناخنــدان در مقابــل
خریــد مغــز پســته وجــود دارد.
 4صــادرات تجمعــی پســته بــه شــبه
قــاره هنــد حــدود  10هــزار تــن گــزارش
شــد ه کــه  7درصــد آن ســهم فــروش
مغــز در ایــن بــازار بودهاســت .افزایــش
بازاریابــی در زمینــه فــروش مغــز کــه
پتانســیل باالیــی در شــبه قــاره هنــد
دارد ،میتوانــد وزنــه مهمــی بــرای حفــظ
ســهم بــازار ایــران بــه حســاب آیــد.
 5شــاید بارزتریــن مزیــت نســبی
صنعــت پســته ایــران نســبت بــه رقبــای
دیگــر ،تعــداد زیــاد صادرکننــدگان و
عرضهکننــدگان پســته باشــد کــه بــه

تبــع آن بــازاری بــا رقابــت بــاال و آزاد را
پدیــد آوردهاســت کــه در آن هرکــدام از
ایــن بازیگــران بــه تنهایــی قــادر بــه تأثیــر
عمیــق در بــازار نیســتند .رشــد صــادرات
پســته در وهلــه اول مرهــون قیمت بســیار
رقابتــی پســته ایــران در بازارهــای هــدف
و در مرحلــه بعــد وابســته بــه بــازار آزاد
و رقابتــی اســت کــه بــه دلیــل طبیعــت
صنعــت پســته ایــران شــکل گرفته اســت.
از ایــن رو ،امیــدواری نســبت بــه حفــظ
بازارهــای کنونــی و توســعه آن بــا وجــود
رقبــای ســر ســخت و منطقــی ایــران در
بازارهــای جهانــی کمــاکان وجــوددارد.
 6امیــد بــه خــروج ســریعتر از اپیدمــی
کرونــا علیرغــم گزارشــات متأثرکننــده
جدیــد از رشــد آن ،بــا کاهــش روبــهرو
شدهاســت .امــا تأثیــر مثبــت بــر
بازارهــای مالــی قطــع نشــده و امیــد ایــن
م ـیرود کــه تــا اواســط تابســتان آینــده
اوضــاع اقتصــادی بــه ســمت بهبــود پیــش
بــرود.

نخبگانسیاسی؛
مصرفکنندگان
پنهان آب

محمد عبداللهی عزتآبادی ،عضو هیئتعلمی پژوهشکده
پسته کشور 26 ،سال در زمینه تقاضای آب که بیشتر مدیریت
باغ بوده و همچنین در خصوص عرضه آن که حفاظت از منابع
توگویی که با وی داشتیم،
آبی بوده کار کردهاست .در گف 
عبداللهی به ًریشهیابی عدم موفقیت در حکمرانی آب پرداخته و
راهکارهایی را در جهت حل مشکل ارائه میدهد که در قالب
یک یادداشت در این شماره ارائه شد ه است .سپس این
عضو باسابقه پژوهشکده پسته دیدگاههای خود را در زمینه تعدیل
پروانههای بهرهبرداری ،مشکالت استفاده از کنتورهای حجمی،
انتقال آب درون حوضهای و مسائل قانونی مرتبط با نصب
آب شیرینکن عنوان میکند که در قالب مصاحبه در شماره
بعدی ماهنامه دنیای پسته منتشر میشود.

محمد عبداللهی
عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور

آب
رابطه نخبگان سیاسی و آب

مــا در زمینــه حفاظــت از منابــع آب
نتوانســتهایم کاری از پیــش ببریــم و
هیچکــدام از کارهــا و روشهایــی را کــه

انجــام دادهایــم بــه ســرانجام نرســیدهاند!

ماننــد بخشهــای شــرب ،صنعــت،

روشهای حفاظت از منابع آب

مصرفکننــده دیگــری بــه نــام «نخبــگان

وجــود دارد :نخســت ،روش قانونــی

بــرای رســیدن بــه اهــداف خودشــان از

کــه ســطح پایــدار اســتفاده از منابــع آب

معــدن ،خدمــات و کشــاورزی یــک

بــرای حفاظــت از منابــع آب ســه روش

سیاســی» دارد .ایــن قشــر از جامعــه

اســت؛ یعنــی بــر مبنــای آب موجــود

ایــن منبــع اســتفاده میکننــد .البتــه در

را مشــخص میکنــد و بــا صــدور پروانــه،

همــه کشــورها نخبــگان سیاســی وجــود

برداشــت را کنتــرل میکننــد ،هــر کــس

نــو و جــذاب کمتــری داشــته باشــند از

و بایــد جریمــه بپــردازد.

دارنــد ،امــا هــر چــه آنهــا ایدههــای

تخلــف کنــد بــا او برخــورد قانونــی میشــود

ایــن منابــع بیشــتر اســتفاده میکننــد.

روش دوم ،اســتفاده از انگیزههــای

داریــم و باعــث شــده بــه هــر راهــی کــه

کســب منفعــت اقتصــادی از منابــع آبــی

ممکــن اســت کــه برخــی بگوینــد کــه

اقتصــادی بــه حــدی برســد کــه بــرای آن

ایــن اصلیتریــن مشــکلی اســت کــه مــا

اقتصــادی اســت .بهرهبــرداران بــرای

میرویــم بــه بنبســت بربخوریــم.

برداشــت میکننــد و اگــر کســب منفعــت

زمینههــای رشــاء و ارتشــاء در وزارت نیــرو و
شــرکتهای زیــر مجموعــه آن باعــث بــروز

ایــن مشــکالت شــده اســت؛ مــن معتقــدم

شــاهد ایــن مدعــا ایــن اســت کــه در حــال

بلــه اینطــور اســت ،امــا ریشــه تمامــی

آب یــا خشــک و آبهــا شــور شــدهاند و

نیســت .بلکــه بحــث اصلــی وجــود نخبــگان

حاضــر منابــع آب تخریــب ،چاههــا کــم
کشــاورزان در حــال رهــا کــردن باغهــای
پســته خــود هســتند.

بــه نظــر مــن ،دلیــل ناکامــی در اجــرای

مشــکالت در شــرکتهای آب منطقــهای
سیاســی اســت کــه بــرای رســیدن بــه

اهدافشــان از منابــع طبیعــی اســتفاده
میکننــد .چنانچــه نخبــه سیاســی بخواهــد

روشهــای حفاظــت از منابــع آب

پیگیــر فســاد شــرکتها شــود خواهناخــواه

عــاوه بــر مصرفکننــدگان حقیقــی

کاهــش بهــرهوری سیاســی او میشــود.

در ایــران ایــن اســت کــه منبــع آب
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مخالفانــی پیــدا میکنــد و ایــن باعــث

منبــع مضــر باشــد ،بــرای پاییــن آوردن

انگیــزه برداشــت از آن ،مالیــات وضــع
میکننــد .در واقــع ،در ایــن روش از یــک

منبــع بــه میزانــی اســتفاده میشــود کــه

منفعــت اقتصــادی اســتفاده از آن بیشــتر
از اســتهالک و هزینههــای آن باشــد .از

طــرف دیگــر ،بــاال بــردن هزینههــا باعــث
میشــود کــه بهرهبــردار در جهــت کســب

منفعــت باالتــر ،ســراغ بهــرهوری بیشــتر
بــرود و در صورتــی کــه ایــن کار مقــرون
بــه صرفــه نباشــد ،برداشــت افزایــش پیــدا

نمیکنــد.

روش ســوم ،اســتفاده از روشهــای

منجــر بــه اســتفاده پایــدار از منابــع آب

تشــکلهای مردمنهــاد اســت و در ایــن

برســیم.

نتیجــه میرســند کــه اگــر خودشــان از

در ایــن  40ســال ،اســتفاده از ســه روش

اجرایــی باالیــی دارد .وزارت نیــرو میدانــد

در ایــن حالــت مــردم خــود را صاحــب منبــع

جــواب نــدادهاســت .قانــون اجــرا نمیشــود.

برداشــت آب بیشــتر میشــود و چــون

توصیــهای اســت .ایــن کار بــر عهــده

روش مــردم بــه صــورت اختیــاری بــه ایــن

منابــع حفاظــت کننــد بــه نفعشــان اســت.

مثالهایی از ابزارهای ناکارآمد درحفاظت

شــود؛ یعنــی بتوانیــم بــه هــدف اصلــی

بــه عنــوان مثــال :وزارت نیــرو جلــوی انتقال

چهار دهه ناکامی

حالــی کــه ایــن کار از لحــاظ اجرایــی قابلیت

آب بــه اراضــی مرغــوب را میگیــرد ،در

اســتفاده از انگیزههــای اقتصــادی نیــز

نمیتوانــد ایــن موضــوع را کنتــرل کنــد،

چنانچــه اســتفاده از هــر یــک از ســه روش

و رایــگان بــودن آب ،باعــث شــده اهــرم

بنابرایــن ،ترجیــح میدهــد کــه آب را در

ابــزاری بــرای حفاظــت از منابــع آب بهــره

بــرد کــه چهــار ویژگــی داشــته باشــد:
• قابلیــت اجــرا :مث ـ ً
ا اگــر گفتــه شــود

برداشــت موثــر نباشــد .تشــکلهای

کــه آب بــه زمیــن مرغــوب برســد.

تشــکلهای مــردم نهــاد واقعــی نبودنــد و

باغهایــی اســت کــه زمیــن رهــا شــده دارنــد

شــوند ایــن کار امکانپذیــر نیســت.

همچنیــن ،وزارت نیــرو هــم از ابزارهایــی

چــاه  30لیتــر بــوده و امــروز آبدهــی آن بــه

کنتــرل کــرد ،امــا بــرای یــک روز در هفتــه

ذکــر شــده را ندارنــد .چــون بــه طــور

چــاه بخواهــد بــرای افزایــش بهــرهوری

در جهــت افزایــش کارایــی مصــرف آب باشــد.
مثـ ًا اآلن قانونــی وجــود دارد کــه انتقــال آب بــه

آب منطقـهای کــه بایــد حافــظ منابــع آب

آب منطقــهای در دو مرحلــه پروانــهاش

هــم در ایــن موضــوع در نظــر بگیرنــد و

آبدهــی چــاه بیــش از  20لیتــر نیســت،

موجــب اتــاف آب اســت و کارایــی نــدارد.

میداننــد و برداشــت را کنتــرل میکننــد.

ویژگیهای ابزار حفاظت

توضیــح داده شــده مدنظــر باشــد ،بایــد از

چاههــا بایــد یــک روز در هفتــه خامــوش

شــاید خاموشــی در یــک مــاه را بتــوان
امکانپذیــر نیســت.

• کارایــی :کارکــرد ابــزار مــورد اســتفاده بایــد

اراضــی مرغوبتــر را منــع میکنــد .ایــن قانــون

• برابــری :ابــزار بایــد بــه نحــوی عمــل کنــد

کــه خــرده مالــک و عمــده مالــک ســهم برابــر

امکانپذیــر نیســت ،چــون یارانــه دادن

ویژگــی کارایــی برایــش مهــم نیســت.

انگیزههــای اقتصــادی بــرای کنتــرل

یــک بیابــان هــدر دهــد ،ولــی اجــازه ندهــد

مــردم نهــادی هــم کــه تشــکیل شــدند،

مثــال دیگــر ،کاهــش پروانــه آب بــرای

هیچیــک از آنهــا موفــق نبودنــد.

یــا کــم آب شــدهاند .اگــر پروانــه آب یــک

اســتفاده میکنــد کــه چهــار ویژگــی

کمتــر از  20لیتــر رســیده باشــد و صاحــب

کلــی دولــت و بهطــور خــاص شــرکت

قســمتی از باغــش را از آب بیانــدازد ،شــرکت

باشــند ،بایــد رضایــت نخبــگان سیاســی را

را کاهــش میدهــد؛ اول چــون ظرفیــت

آب بــه ابــزاری بــرای رســیدن بــه اهــداف

سیاســی تبدیــل میشــود .بنابرایــن،

پروانــه برداشــت بــه  20لیتــر تقلیــل پیــدا
میکنــد و مجــددا ً بــه دلیــل کاهــش ســطح

مجبــور میشــوند ابزارهایــی را انتخــاب

کــم میکنــد .ایــن روش غیــرکارا اســت

شــرکتهای آب منطقــهای در مواقعــی

زیــر کشــت ،مقــدار برداشــت در پروانــه را

کنــد کــه بعضــی از ویژگیهــای مذکــور

و باعــث میشــود کــه کشــاورز بــه دنبــال

داشــته باشــند ،نــه اینکــه بــه انــدازه مســاوی
ســهم ببرنــد ،بلکــه عادالنــه اســتفاده شــود؛ مثـ ًا

را نــدارد .از جملــه معیارهایــی کــه معموالً

• پایــداری :ویژگــی دیگــر ایــن ابــزار

کارایــی و برابــری اســت.

خاموشــی چاههــا بــرای همــه یکســان بــود.

نادیــده گرفتــه میشــود دو ویژگــی

افزایــش برداشــت آب بــا روشهــای مختلــف

مثــل گالــری زدن و کــف شــکنی بــرود.
مــورد دیگــر اینکــه ،معمــوالً شــرکتهای
آب منطق ـهای در صــدور مجــوز جابهجایــی

و حفــر گالــری تأخیــر میکننــد و معمــوالً
افــرادی کــه قــدرت سیاســی و مالــی دارنــد

بــه راحتــی مجــوز میگیرنــد ،در حالــی

کــه بیشــترین ســختگیریها بــرای
بهرهبردارانــی اســت کــه قــدرت سیاســی

و مالــی ندارنــد.

در واقــع وزارت نیــرو از یــک ســری بهانــه

بــرای پیشــبرد اهدافــش اســتفاده میکنــد.
چــون نمیتوانــد قانــون را اجــرا و برداشـتها

را کنتــرل کنــد بــه دنبــال بهانــهای اســت
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آب

گفتــه شــده بــرای حفاظــت از منابــع آب

کــه اگــر انتقــال آب را اجــازه بدهــد ،انگیــزه

آب

کــه بتوانــد آن را جبــران کنــد .مث ـ ً
ا ســال

اســت کــه نخبــگان سیاســی میتواننــد

پــای کار باشــند تــا قانــون اجــرا شــود .اگــر

گذشــته شــرکت آب منطقــهای رفســنجان

از ایــن شــرایط اســتفاده کننــد و مســائل

ل مردمــی بخواهــد تشــکیل شــود،
تشــک 

نتوانســت خاموشــی یــک ماهــه را بــه دلیــل

آنهــا را پیــش ببرنــد! وقتــی نخبــگان

مــردم بایــد پــای کار باشــند.

نفــوذ نخبــگان سیاســی اجــرا کنــد ،در

سیاســی بــرای رأی جمــع کــردن وعــده

بایــد توجــه داشــت کــه در بعضــی

عــوض در طــول ســال کــه یــک چــاه کــم

انتقــال آب و وعدههــای هزینــه کــردن

مــوارد منافــع اجــرا و مضــرات عــدم

آب میشــود و میخواهــد مجــوز بــرای

از منابــع طبیعــی را بــه مــردم میدهنــد

اجــرای قانــون خیلــی عیــان نیســت و بــه

کــف شــکنی و جابهجایــی بدهــد بــه جــای

و از طــرف دیگــر مــردم بــا مراجعــه بــه

تدریــج مشــخص میشــود .مثــ ً
ا حفــر

اینکــه در عــرض  5روز مجــوز صــادر شــود،

آنهــا میتواننــد پروانــه چــاه بگیرنــد و

چاههــای غیرقانونــی و چاههایــی کــه

 50روز طــول میکشــد.
چه باید کرد؟

یــا جلــوی پُــر شــدن چاههــا را بگیرنــد،

بیــش از تــوان ســفره اضافــه شــدند40،

هیــچ وقــت وضعیــت درســت نمیشــود.

ســال پیــش حفــر شــدهاند و مضراتــش

در شــرایط فعلــی و بعــد از تحقیــق فــراوان

بنابرایــن ،راهــی وجــود نــدارد جــز اینکــه

امــروز مشــخص شــده اســت .آن زمــان

در ایــن زمینــه بــه ایــن نتیجــه رســیدهام که

ایــن دیــدگاه عــوض شــود .مــا بایــد بــه

مــردم نمیدانســتند کــه قــرار اســت

هیــچ راهــکاری بــرای حفاظــت از منابــع آب

ســمتی برویــم کــه دیــدگاه مــردم را عــوض

چــه بــر سرشــان بیایــد و کســانی کــه

وجــود نــدارد .شــرکتهای آب منطق ـهای و

کنیــم و مــردم بــه ایــن نتیجــه برســند کــه

آن زمــان ایــن کار را اجــازه دادنــد اآلن

مــردم ،هــر دو بــرای رســیدن بــه اهدافشــان

اگــر هــر مســئولی چنیــن ادعایــی کــرد و

هیچکدامشــان نیســتند ،امــا آن زمــان

راههــای غیرواقعــی (نادرســت) انتخــاب

از منابــع طبیعــی بــرای رأی جمــع کــردن

بــه هدفشــان رســیدند .بنابرایــن ،اجــرای

میکننــد .شــرکتهای آب منطقــهای

اســتفاده کــرد بــه او رأی ندهنــد!

قانــون در ایــن زمینــه خیلــی ســخت

راههایــی را کــه چهــار ویژگــی قابلیــت

اگــر مــردم بــه ایــن نتیجــه برســند کــه

اســت ،چــرا کــه منافــع اجــرا و مضــرات

اجــرا ،کارایــی ،عدالــت و پایــداری را داشــته

برداشــت کمتــ ِر امــروز باعــث منفعــت

عــدم اجــرای قانــون در بلندمــدت و

باشــد نمیتواننــد اســتفاده کننــد .مــردم

طوالنیمــدت اســت و حفاظــت از منابــع

آینــده مشــخص میشــود.

هــم بــرای اینکــه بــه اهدافشــان برســند

آب تنهــا راه حفاظــت از بخــش کشــاورزی

بایســتی دیــدگاه مــردم در ایــن زمینــه

از مســیرهای دیگــر کارشــان را پیــش

اســت ،دیگــر نخبــه سیاســی نمیتوانــد

عــوض شــود کــه ایــن هــم بــر عهــده

میبرنــد ،مث ـ ً
ا وقتــی اداره آبیــاری مجــوز

بــا هزینــه کــرد از منابــع آبــی رأی جمــع

نخبــگان غیرسیاســی مثــل اســتادان

را بــا تأخیــر صــادر میکنــد ،آنهــا هــم

کنــد .مثــ ً
ا نخبــه سیاســی نمیتوانــد

دانشــگاه اســت کــه نیــازی بــه رأی مــردم

غیرقانونــی گالــری میزننــد و کــف شــکنی

بگویــد کــه مــن خاموشــی چاههــا را در

ندارنــد .نخبــگان غیرسیاســی بایــد آنچــه

میکنــد .پــس هیــچ راهــی وجــود نــدارد.

زمســتان لغــو میکنــم و شــما بــه مــن

را کــه بــرای مــردم خیلــی تلــخ اســت را

بحــث دیگــر ایــن اســت کــه شــرایط و

رأی بدهیــد.

آنقــدر گوشــزد کننــد و توضیــح بدهنــد

دیــدگاه مــردم بــه ســمت و ســویی رفتــه

اگــر قانــون بخواهــد اجــرا شــود ،مــردم باید

کــه شــیرین بــه نظــر بیایــد.
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