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ــه امــروز  از بــدو تأســیس انجمــن تــا ب
همــواره در جلســات، گردهمایی هــا 
تصمیم گیری هــای کالن  یــا حیــن  و 
ــت  ــت رعای ــه اهمی ــن ب ــرد انجم و خ
اصــول نظــام اقتصــادی بــازار آزاد 
ــن  ــرا انجم ــا چ ــت. ام ــاره  شده اس اش
پســته ایــران بایــد فریــاد آزادی اقتصاد 
داشــته باشــد؟ اصــاًل آزادی اقتصــاد بــه 
ــا برداشــت همــه  ــا اســت؟ آی چــه معن
ــن مفهــوم یکســان اســت؟ در  ــا از ای م
ایــن بیــن، نحــوه تأمیــن مالــی انجمــن 
و کارکــرد آن نیــز همــواره مــورد بحــث 
ــه  ــود ک ــت می  ش ــن برداش ــوده  و چنی ب
انجمــن ســراغ بســیاری از فعالیت هــای 

ــت.  ــه اس ــدزا نرفت درآم
ــدادی  ــا تع ــم ب ــعی کردی ــن رو س از ای
از اعضــای هیئــت مدیــره و هیئــت 
ــدن  ــن ش ــرای روش ــن ب ــای انجم امن
ایــن موضــوع مصاحبــه کنیــم تــا 
ــه و  ــن مقول ــان از ای ــت ایش ــا برداش ب
ــن، در  اهمیــت آن آشــنا شــویم. بنابرای
ــای  ــه دنی ــدی ماهنام ــماره های بع ش
ــن  ــی در ای ــاالت و مصاحبه های ــته مق پس
مــورد ارائــه خواهــد شــد. در ایــن شــماره 
بــا فرهــاد آگاه عضــو دو دوره هیئــت 
ــو  ــه گفت و گ ــاره ب ــن در این ب ــره انجم مدی

ــم. ــر وی را بدانی ــا نظ ــتیم ت نشس

ــب  ــما از مکت ــت ش ــای آگاه! برداش آق
ــه  ــمۀ ب ــت و سرچش ــاد آزاد چیس اقتص

ــد؟ ــه می دانی ــدن آن را چ ــود آم وج
مــن این طــور فکــر می کنــم کــه اقتصــاد آزاد 
پیــش از آنکــه یــک مکتــب اعتقــادی باشــد، 
یــک علــم تجربــی راجــع بــه تبییــن، توضیح و 
پیش بینــی بخشــی از پدیده هــای دنیــا اســت؛ 
ــا روانشناســی.  ــم فیزیــک، شــیمی ی مثــل عل
علــم تجربــی یعنــی تفســیر و پیش بینــی 
ــان ریاضــی.  ــه زب رویدادهــای جهــان مــادی ب
ــه  ــاً ب ــک صرف ــم فیزی ــمندان عل ــًا، دانش مث
جهــان  کــه  ریاضــی  فرمول هــای  کشــف 
بــر اســاس آنهــا کار می کنــد پرداخته انــد، 
ــا را  ــد و دنی ــراع کنن ــی اخت ــه فرمول ــه اینک ن

ــا  ــول آنه ــاس فرم ــر اس ــه ب ــد ک ــور کنن مجب
ــزی  ــک چی ــم فیزی ــن، عل ــد. بنابرای عمــل کن
ــه دنیــا تحمیــل کــرده  نبــوده کــه آدمیــزاد ب
باشــد و حتــی قبــل از کشــف آن توســط بشــر 
ــر اســاس آن می چرخیــده اســت.  ــا ب نیــز دنی
در علــم فیزیــک هیــچ وقــت از کســی ســؤال 
ــی،  ــک نیوتن ــب فیزی ــه مکت ــه ب ــود ک نمی ش
نســبیت یــا کوانتــوم اعتقــاد داری یــا نــه، زیــرا 
ــی  ــح و پیش بین ــا در توضی ــک از آنه ــر ی ه
اتفاقــات حیطــه خــود، بدیــل بهتــری ندارنــد و 
تــا زمانــی کــه بدیــل بهتــری بــرای هر یــک از 
آنهــا پیــدا نشــده، مبنــای علــم فیزیــک تلقــی 
ــل از اینکــه  ــم، قب ــم اقتصــاد ه می شــوند. عل
ــود  ــود، وج ــل ش ــف آن نائ ــه کش ــزاد ب آدمی
داشــته و بــدون اینکــه آدمیــزاد خــودش 
بدانــد، زندگــی مــادی بشــر بــر اســاس اصــول 
آن می چرخیــده اســت. اقتصــاد بــازار آزاد هــم 
مثــل مکانیــک نیوتُنــی در علــم فیزیک اســت؛ 
یعنــی حتــی اگــر فــرد یــا گروهــی بخواهــد بر 
ــد، زورش  ــری بکن ــول آن کار دیگ ــاف اص خ
بــه ســر آن نرســیده، دیــر یــا زود مجبــور بــه 
پذیــرش واقعیــات آن خواهد بود. بــرای همین، 
مــن فکــر می کنــم کــه اقتصــاد آزاد، نــه یــک 
مکتــب فکــری کــه عــده ای می تواننــد بــه آن 
اعتقــاد داشــته یــا نداشــته باشــند، بلکــه یــک 
علــم اســت. البتــه ایــن را بایــد در نظــر گرفــت 
ــورت  ــی، در ص ــوم تجرب ــک از عل ــر ی ــه ه ک
ــا،  ــح پدیده ه ــرای توضی ــر ب ــل بهت ــه بدی ارائ
ــه  ــان ارائ ــا زم ــا ت ــد؛ ام ــر و اصاح پذیرن تغیی
ــوند. در  ــوب می ش ــم محس ــر، عل ــل بهت بدی
ــری  ــل بهت ــون بدی ــم، تاکن ــاد ه ــم اقتص عل
ــنهاد  ــازار آزاد پیش ــاد ب ــوری اقتص ــرای تئ ب
نشده اســت. مثال هــای زیــادی در تأییــد ایــن 
ادعــا می تــوان آورد؛ شــاید واضح تریــِن آن، 
چیــِن کمونیســت باشــد کــه علی رغــم اصــرار 
در حفــظ سیســتم سیاســی تــک حزبــی 
کمونیســتی، بــا پذیــرش اصــول علــم اقتصــاد 
ــرف  ــی، در ش ــدت کوتاه ــرف م ــازار آزاد، ظ ب
تبدیــل از یکــی از فقیرتریــن کشــورهای دنیــا 

ــه اقتصــاد شــماره یــک دنیاســت. ب
ــاد را  ــم اقتص ــی عل ــؤال اصل ــم س ــر بخواه اگ
ــی  ــاه »چگونگ ــان کوت ــه بی ــم، ب ــریح کن تش

تخصیــص بهینــه منابــع مــادی محــدود دنیــا 
ــدود  ــای نامح ــات و تقاضاه ــل تمای در مقاب
بشــر« اســت. بــه بیــان ســاده تر، اقتصــاد 
ــن، ســوژه  ــی« اســت. بنابرای ــم صرفه جوی »عل
ــز،  ــو غرای ــک س ــاد از ی ــم اقتص ــه عل مطالع
خصلت هــا و رفتارهــای بشــر و از ســوی دیگــر 
منابــع مــادی دنیــا می باشــد. ابــزار ایــن 
ــر، یکســری  ــوم دیگ ــام عل ــد تم ــم مانن کار ه
فرمول هــای ریاضــی اســت. مثــًا در شــاخه ای 
از علــم اقتصــاد تحــت نــام »اقتصــاد رفتــاری« 
ــا  کــه اخیــراً هــم خیلــی پویــا شــده اســت، ب
ــوری  ــام تئ ــه ن ــی ب ــی از ریاض ــک بخش کم
بازی هــا، ابزارهــای ریاضــی دیگــر و حتــی 
ــان داده  ــی، نش ــم روانشناس ــاخه هایی از عل ش
ــک  ــذ ی ــت اخ ــراد در موقعی ــه اف ــود ک می ش
ــه  ــوالً چ ــخص، معم ــادی مش ــم اقتص تصمی

می دهنــد. نشــان  عکس العملــی 
ــس  ــت، پ ــم اس ــاد آزاد عل ــر اقتص اگ
بایــد بگوییــم اقتصــاد کمونیســتی هــم 
علــم اســت! چــون کســانی کــه نــام آن 
را یــدک مــی کشــند، تحلیل گذشــته و 
ــور  ــد. این ط ــده را دارن ــی آین پیش بین

نیســت؟
در تاریــخ علــم فیزیــک، نظریــه ای وجــود 
ــی.  ــت بَطلَمیوس ــه هیئ ــام نظری ــه ن داشــت ب
ایــن نظریــه فــرض می کــرد کــه زمیــن 
در مرکــز عالــم اســت و خورشــید، مــاه، 
ســیارات و مابقــی اجــرام آســمانی دور زمیــن 
می چرخنــد. جهــت تفســیر مشــاهدات واقعــی 
از حرکــت اجــرام آســمانی، ستاره شناســان 
قدیــم مجبــور بودنــد یکســری از فرمول هــای 
ــن  ــاس ای ــر اس ــده  را ب ــی پیچی ــی خیل ریاض
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ــرام  ــه اج ــت هم ــدار حرک ــرای م ــوری ب تئ
ســماوی بــه دور زمیــن وضــع کننــد کــه حتی 
آن فرمول هــا هــم قــدرت تفســیر برخــی 
ــمندانی  ــپس دانش ــت. س ــاهدات را نداش مش
ــن فرمول هــای  ــر و نیوتُ ــل کوپِرنیــک، ِکپل مث
جدیــدی کشــف کردنــد و فــرض هیئــت 
ــار گذاشــتند. آنهــا متوجــه  بَطلَمیوســی را کن
شــدند کــه اگــر خورشــید را در مرکــز منظومه 
شمســی در نظــر بگیرنــد، فرمول هایشــان 
موجــود  مغایرت هــای  و  ســاده تر  بســیار 
بیــن مشــاهدات و تئــوری رفــع می شــود. 
ــی  ــدت طوالن ــرای م ــد ب ــوری جدی ــن تئ ای
در پیش بینــی و تفســیر مشــاهدات جدیــد 

درســت کار می کــرد.
ــک  ــد ی ــا کن ــد ادع ــس نمی توان ــا هیچ ک ام
فرمــول و تئــوری علمــی همیشــه پابرجــا 
کشــفیات  از  پــس  مثــًا،  مانــد.  خواهــد 
می کردنــد  فکــر  مدت هــا  بــرای  نیوتــن، 
ــا  ــن همــواره درســت اســت. ام مکانیــک نیوت
دانشــمندان بعــد از مدتــی متوجــه شــدند کــه 
ــای  ــی از رویداده ــن در بعض ــای نیوت فرمول ه
ــی  ــا اندازه گیری هــای خیل ــداول و ی ــر مت کمت
دقیــق، درســت از کار درنمی آینــد. اینجــا بــود 
کــه آقــای آلبــرت اَینشــَتین گفــت بعضــی از 
فــروض نیوتــن و فرمول هایــش در بعضــی 
ــن  ــت م ــتین گف ــا دارد. اینش ــرایط خط از ش
ــا  ــه تنه ــه ن ــم ک ــه می ده ــی ارائ ــک مدل ی
ــرده را  ــی ک ــی پیش بین ــک نیوتن ــه فیزی آنچ
ــص  ــد، بلکــه نقای ــی می کن ــت پیش بین ــا دق ب
مکانیــک نیوتنــی را هــم در تفســیر مشــاهدات 

می کنــد. برطــرف  اندازه گیری هــا  و 
پیشــرفت علــم یعنــی اینکــه تمــام آنچــه کــه 
ــان  ــت نش ــی درس ــای قبل ــا تئوری ه ــًا ب قب
ــت  ــم درس ــد ه ــوری جدی ــده در تئ داده ش
اندازه گیری هایــی  و  مشــاهدات  و  دربیایــد 

ــا تئوری هــای قبلــی قابــل تفســیر  هــم کــه ب
نبودنــد، بــه کمــک تئــوری جدیــد قابــل 

تفســیر و پیش بینــی شــوند.
ــع  ــن اقتصــاد آزاد در تفســیر وقای ــه نظــر م ب
ــادی  ــای اقتص ــی پدیده ه ــته و پیش بین گذش
بســیار موفق تــر از بدیل هــای دیگــر خــود 
نظیــر تئــوری اقتصــاد سوسیالیســتی یــا 

کرده اســت. عمــل  کمونیســتی 
و  از علومــی مثــل ریاضــی  وقتــی 
ــد  ــان می آی ــه می ــخن ب ــک س فیزی
ــخ های  ــا و پاس ــود فرمول ه ــاً وج عمدت
مطلــق بــه ذهــن می آیــد، امــا اقتصــاد 
ــه ایــن علــوم خیلــی نســبی  نســبت ب

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــت. نظ اس
ایــن خاصیــت علــوم انســانی اســت. در علــوِم 
ــدم  ــا ع ــدرت ب ــه ن ــی ب ــه خیل ــِی پای تجرب
قطعیــت ســر و کار داریــم؛ شــاید اصــل عــدم 
کوانتــوم  فیزیــک  در  هایزنبــرگ  قطعیــت 
ــی  ــوم تجرب ــه در عل ــد. البت ــتثنا باش ــک اس ی
هــم گاهــی به دلیــل تعــداد بســیار زیــاد 
محاســبات، عمــًا پیش بینــی دقیــق و کامــل 
در  نمونــه  به عنــوان  می شــود؛  غیرممکــن 
ــل  ــاً غیرقاب ــوم ذات ــن عل ــی ای ــی. ول هواشناس
محاســبه و پیش بینــی نیســتند. امــا در علــوم 
انســانی بــا مغــز پیچیــده، اختیــار و تصمیمات 
بگیــرد  می توانــد  آدمیــزاد  کــه  متفاوتــی 
ــدوار  ــد امی ــا می توانی ــتید و تنه ــرف هس ط
باشــید کــه پدیده هــا را بــه صــورت میانگیــن 
و آمــاری توصیــف کنیــد؛ بــه صــورت مــوردی 
و فــردی نمی تــوان واکنــش هــر آدمــی را 
پیش بینــی کــرد. در یــک شــرایط معیــن، 
هــر فــرد ممکــن اســت نســبت بــه فــرد دیگر، 
ــوم  ــی عل ــد؛ ول ــان ده ــی نش ــش متفاوت واکن
ــم  ــه تصمی ــد ک ــی می کنن ــانی پیش بین انس
ــا  ــول و ی ــور معم ــرد به ط ــر ف ــش ه و واکن

تصمیــم و واکنــش گروهــی از انســان ها در 
ــود.  ــد ب ــه خواه ــن چ ــور میانگی ــوع و به ط مجم
بــه  انســانی  علــوم  می گوییــد،  درســت 
ــًا در  ــتند. مث ــی نیس ــوم تجرب ــت عل قاطعی
همیــن اقتصــاد رفتــاری کــه قبــًا از آن 
ــراد در  ــه اف ــده ک ــان داده ش ــردم، نش ــام ب ن
ــه  ــی ک ــاً تصمیمات ــا لزوم ــی موقعیت ه برخ
ــود،  ــا می ش ــود آنه ــازی س ــث حداکثرس باع
ــت  ــن اس ــاالت ممک ــن ح ــد و در ای نمی گیرن
ــه،  ــیک عرض ــوری کاس ــه تئ ــوان ب ــر نت دیگ
تقاضــا و قیمــت در پیش بینــی بــازار اتــکا 
کــرد. بــه همیــن دلیــل می گویــم علــم 
ــول و  ــر و تح ــال تغیی ــم در ح ــد دائ می توان
ــور نیســت  ــًا این ط ــا اص ــد، ام پیشــرفت باش
ــوم  ــوم انســانی، بخشــی از عل کــه بگوییــم عل

ــتند. ــی نیس تجرب
ــن  ــا را در انجم ــس م ــای آگاه! هیچ ک آق
ــاددان  ــوان اقتص ــه عن ــران ب ــته ای پس
صاحــب نظــر نمی شناســد. اینکــه 
ــرح  ــادی را مط ــای اقتص ــا تئوری ه م
ــم،  ــخه می پیچی ــاً نس ــم و بعض می کنی
چقــدر توجیه پذیــر اســت؟ و ثانیــاً آیــا 
پایبنــدی بــه نســخه خاصــی از اقتصــاد 
ــه  ــن ک ــود کار در انجم ــث نمی ش باع
آن  در  مختلفــی  تفکــرات  احتمــاالً 

ــود؟ ــخت ش ــود دارد س وج
بــه نظــر مــن، بزرگ تریــن مانــع اصــاح 
ــه  ــه 1350 ب ــل ده ــران از اوائ ــرفت ای و پیش
ــان  ــردم و حکمران ــاز م ــدم نی ــو، ع ــن س ای
به عنــوان  اقتصــاد  بــه  بــاور  بــه  کشــور 
ــر،  ــت فقی ــت. آدم و مملک ــم بوده اس ــک عل ی
پذیــرش  و  زحمت کشــی  به جــز  چــاره ای 
واقعیــات دنیــای مــادی جهــت ادامــه زندگــی 
ــا مملکتــی کــه  ــدارد؛ امــا آدم ی و پیشــرفت ن
به دســت  بــادآورده  گنــج  زیــادی  مقــدار 
ــه  ــد ک ــدا می کن ــن را پی ــوان ای ــی آورد، ت م
بــا تنبلــی زندگــی کــرده و هزینــه حماقت هــا 
ــادآوردۀ  ــج ب ــل گن ــود را از مح ــات خ و توهم
ــی  ــن بای ــفانه، ای ــد. متأس ــران کن ــود جب خ
ــم  ــن و ه ــر م ــه س ــت و گاز ب ــه نف ــت ک اس
میهنانــم آورده اســت. فکــر می کنیــد 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 می دهــد؟! پاســخ، چیــزی 
ــت  ــادآورده نف ــج ب ــه گن ــی ب ــز دسترس به ج
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و گاز نیســت کــه ایرانیــان در آن غرقنــد و 
ــر  ــه کارگ ــا اینک ــره؛ کم ــان از آن بی به افغانی
ــِی قبــل از دهــه 1350، از شــریف ترین و  ایران

زحمت کش تریــن 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 نمی کنیــد کــه 
توانســته باشــد بــدون اتصــال بــه شــیر نفــت 
و گاز دوام آورده و پیشــرفت کنــد. دلیــل ایــن 
ــه فیزیولــوژی درخــت و وضعیــت  امــر هــم، ب
بــازار جهانــی پســته برمی گــردد. از یــک ســو، 
در طــول 100 ســال اخیــر، همــواره تقاضــای 
جهانــی بــرای محصــول پســته بیشــتر از 
باغــدار  بنابرایــن،  بوده اســت.  آن  تولیــد 
ــه کمــک و  ــاج ب ــچ گاه محت ــی هی پســتۀ ایران
ــر،  ــوی دیگ ــت. از س ــی نبوده اس ــت دولت ران
ــرد درخــت  ــوژی منحصــر به ف ــل فیزیول به دلی
ــی ناشــی  ــن نفت ــورم مزم ــم ت پســته، علی رغ
از بیمــاری هلنــدی در ایــران کــه تمامــی 
ــا  ــی را از پ ــش خصوص ــدی بخ ــع تولی صنای
درآورده، صنعــت پســته توانســته به دلیــل 
ــت  ــاری از قیم ــای ج ــن هزینه ه ــهم پایی س
ــن مهلکــه  ــد محصــول، از ای تمــام شــده تولی
ــح  ــرد. توضی ــه در بب اقتصــادی جــان ســالم ب
دوره  و  بــودن  ســنگین  به دلیــل  اینکــه 
ــرمایه  ــق س ــال( تزری ــب ده س ــی )قری طوالن
در باغ ریــزی پســته کــه در هیــچ صنعــت 
دیگــری مشــابه نــدارد، ســهم هزینه هــای 
ــاال  ــورم ب ــا ت ــه ب ــته ک ــد پس ــاری در تولی ج
می رونــد، نســبت بــه ســهم هزینــۀ اســتهاک 
و بازگشــت ســرمایه کــه صرفــاً در دفاتــر 
حســابداری ثبــت می شــوند، بســیار کــم بــوده 
و بنابرایــن تأثیرپذیــری هزینــه تولید پســته از 
ــع دیگــر  ــر از تمامــی صنای ــورم بســیار کمت ت
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 

ــت نداشــته اســت. ــع ران ــه مناب ب
پــس، از یــک ســو فکــر می کنــم کــه رســالت 
ــت  ــن اس ــن ای ــی و انجم ــر ایران ــی ه اجتماع
بــر  مملکــت  پیشــرفت  و  اصــاح  جهــت 
مهمتریــن عامــل مغفــول آن یعنــی حرکــت بر 
مبنــای اقتصــاد آزاد پافشــاری کنــد و از ســوی 
دیگــر فکــر می کنــم کــه صنعــت پســته، 
تنهــا صنعــت زنــدۀ بخــش خصوصــِی کشــور 

ــته  ــازار آزاد توانس ــاد ب ــم اقتص ــه عل ــت ک اس
ــه ســاختار  ــر ب ــد. شــما اگ در آن ریشــه بدوان
بخــش خصوصــی ایــران نــگاه کنیــد، متوجــه 
ــاالن  ــی فع ــه اصل ــه دغدغ ــد ک ــد ش خواهی
بخــش خصوصــی، نــه کار و تولیــد، کــه اتصال 
ــرژی، وام  ــر سوبســید ان ــت نظی ــع ران ــه مناب ب
ارزان، قیمــت زمیــن یــا ممنوعیــت یــا انحصــاِر 

ــت. واردات اس
امــا اینکــه اینقــدر انجمــن صحبت هــای کلــی 
راجــع بــه اقتصــاد آزاد بکنــد هــم خــودش یک 
ــن اســت  ــول شــما ممک ــه ق ــی اســت! ب بحث
ــن انجمــن  ــی از اعضــا و مخاطبی درصــد باالی
ــدر در  ــرا اینق ــه چ ــند ک ــؤال را بپرس ــن س ای
مــورد اقتصــاد صحبت هــای انتزاعــی، فلســفی 
ــش،  ــی کی ــود. در گردهمای ــک می ش و تئوری
کــه همیشــه یــک روز از آن بــه موضــوع 
اقتصــاد آزاد اختصــاص داده شــده، ایــن را 
ــه  ــا ک ــدادی از اعض ــه تع ــرده ام ک ــه ک تجرب
می نشــینند  اقتصــادی  پــای صحبت هــای 
ــر  ــد، در آخ ــم می برن ــذت ه ــی از آن ل و حت
ــه  ــع ب ــه راج ــای اینک ــه ج ــرا ب ــد چ می گوین
پیشــرفت باغــات جلســه بگذاریــد تــا بتوانیــم 
ــم و پســته بیشــتری  ــر ببری ــره وری را باالت به
ــته هایمان را  ــم پس ــا بتوانی ــم ی ــت کنی برداش
ــای  ــیم، صحبت ه ــری بفروش ــت بهت ــه قیم ب

ــد. ــاد می کنی ــورد اقتص ــی در م انتزاع
پــس لزومــی نــدارد کــه مــا در 
گردهمایی هــای انجمــن بحث هــای 

اقتصــادی داشــته باشــیم؟
انجمــن یــک نهــاد اجتماعــی اســت و رســالت 
ــه  ــی ک ــن، به دالیل ــر م ــی دارد. از نظ اجتماع
بیــان کــردم، ترویــج اقتصــاد آزاد یــک وظیفــۀ 
ــر  ــت فک ــر وق ــت. ه ــن اس ــِی انجم اجتماع
می کنــم مــا انجمنــی داریــم کــه آینــده ثابــت 
خواهــد کــرد کــه همــواره در مســائل اساســی 

ــت  ــرف درس ــور در ط ــته و کش ــت پس صنع
ماجــرا موضــع گرفتــه بــود، حــس خوبــی بــه 
ــم درک  ــن را ه ــا ای ــد. ام ــت می ده ــن دس م
می کنــم کــه بخشــی از اعضــا، عایــق و 
ایــن  بــا  و  داشــته  فوری تــر  دغدغه هــای 

ــند. ــراه نباش ــن هم ــاری م پافش
ــان  ــن اقتصاددان ــد انجم ــر نمی کنی فک
ــد مواضــع اقتصــادی  ایــران بهتــر بتوان

را تبییــن کنــد؟
ــل  ــم به دلی ــر می کن ــفانه فک ــه، متأس اول اینک
تاریخچــه ای کــه قبــاً اشــاره کــردم و نیــروِی 
ســیاهِ قــوِی ثــروت بــادآورده نفــت و گاز و 
جنبه هــای جــذاب و عوام فریبانــۀ مکاتــب 
سوسیالیســتی، دیــدگاه اقتصــاد بــازار آزاد 
ــان و فعالیــن بخــش  ــن اقتصاددان حتــی در بی
خصوصــی کشــور هــم دیدگاهــی مهجــور اســت.

ــی  ــای اجتماع ــر نهاده ــی اگ ــه حت دوم اینک
دیگــر، نظیــر انجمــن اقتصاددانــان، بهتــر 
بتواننــد ایــن کار را بکننــد، از نظــر مــن دلیــل 
ــه ســهم و  ایــن نمی شــود کــه انجمــن هــم ب
تــوان خــود بــه وظیفــۀ اجتماعــی خــود عمــل 
ــرف  ــاد آزاد از ط ــاری روی اقتص ــد. پافش نکن
انجمــن پســته، بــه مــن به عنــوان یــک عضــو، 
ــر  ــه فک ــرای اینک ــد. ب ــار می ده ــس افتخ ح
می کنــم آینــده و تاریــخ نشــان می دهــد کــه 
پیشــنهادات مــا و مســیری کــه مــا داشــتیم و 
روی آن پافشــاری می کردیــم، مســیر درســتی 
بوده اســت. بــه نظــر مــن، دیــر یــا زود، مملکت 
ــاالً آن روز  ــد و احتم ــج می رس ــن نتای ــه ای ب
هــم، هیچ کــس نمی آیــد بگویــد انجمــن 
ــال افتخــارش  ــا را زد. دنب ــن حرف ه پســته ای
نیســتم؛ ولــی اینکــه همســو بــا مســیر درســت 
پیشــرفت ایــران باشــم بــه مــن یــک احســاس 
لــذت شــخصی می دهــد. بنابرایــن، چــون 
ــت  ــرفت صنع ــه پیش ــخ دارم ک ــاد راس اعتق
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ا
پســته کشــور و رســیدن بــه هــدف ســربلندی 
ــازار آزاد می گــذرد،  ــران از مســیر اقتصــاد ب ای
در هــر قســمتی از تصمیمــات انجمــن هــم که 
نقــش داشــته باشــم، مصمم تــر می شــوم کــه 

روی ایــن مســیر پافشــاری کنــم.
ــن  ــی ای ــه خروج ــی ب ــس خیل پ
ــر دادن  ــا س ــه ب ــاری ها و اینک پافش
فریــاد آزادی اقتصــاد از ســوی انجمن 
ــد  ــور بیافت ــی در کش ــالً اتفاق عم

خوش بیــن نیســتید؟
اصــًا انتظــاری نــدارم کــه ایــن حرف هــا 
ــد.  ــواب بده ــد و ج ــه برس ــه نتیج ــریع ب س
ــد  ــن بای ــم انجم ــر می کن ــه فک ــی همیش ول
سیاســتی را در پیــش بگیــرد کــه همســو 
ــد؛  ــی باش ــول اخاق ــی و اص ــن علم ــا قوانی ب
حتــی اگــر احســاس کنــم ممکــن اســت 
قــرار گرفتــن در مســیر دیگــری موقتــاً عوایــد 

ــد.  ــل کن ــتری را حاص بیش
ــش  ــی بخ ــم، حت ــًا گفت ــه قب ــور ک همان ط
ــر  ــی اســت. اگ ــران، رانت خصوصــی هــم در ای
ــای  ــه ج ــمان را ب ــن، تاش ــم در انجم ــا ه م
پافشــاری روی اقتصــاد آزاد، روی کســب رانــت 
ــدت  ــع کوتاه م ــاالً مناف ــم، احتم ــز کنی متمرک
بیشــتری برایمــان حاصــل می شــود، امــا ایــن 
راه درســتی نیســت. احتمــاالً هــر یــک از مــا، 
در کســب و کار روزانــه شــخصی مان، به دنبــال 
موقعیت هــای رانتــی می رویــم؛ ولــی فکــر 
می کنــم اگــر یــک انجمــن بــا هــدف تقویــت 
ــا  ــته دنی ــت پس ــران و صنع ــی ای ــع مل مناف
ــی  ــا جای ــر اســت اینج ــم، بهت تأســیس کردی
کامــًا پــاک و منــزه باشــد. متأســفانه، معیــار 
ــن  ــران ای ــی ای ــش خصوص ــت در بخ موفقی
اســت کــه چــه کســی در گرفتــن رانــت 
ــن  ــم ای ــن ه ــر در انجم ــت. اگ ــر اس موفق ت
ــاش  ــت ت ــذب ران ــرای ج ــم و ب کار را بکنی
ــه  ــم ک ــی نمی بین ــر دلیل ــم، شــخصاً دیگ کنی
ــن مــن  در چنیــن انجمنــی وقــت بگــذارم. ای
ــن پســته  ــا در انجم ــه م ــد ک ــع نمی کن را قان
دنبــال کســب ســود و منفعــت رانتــی و فــوری 
ــدم  ــن، معتق ــم. بنابرای ــان بروی ــرای اعضایم ب
ــد  ــات انجمــن را بای ــات و اقدام ــه تصمیم هم
ــنجید: اول  ــار س ــنگ معی ــه س ــا س ــد ب بای
ــران و ســوم  ــا، دوم پیشــرفت ای پیشــرفت دنی

ــت پســته. پیشــرفت صنع
ــه نظــر می رســد شــما از نظــر اخــالق  ب
ــاط  ــتید. ارتب ــد هس ــی پایبن کاری خیل
ــت؟ ــات چیس ــاد آزاد و اخالقی ــن اقتص بی

اقتصــاد آزاد ادعــا نمی کنــد کــه بی عیــب و 
نقــص اســت. بلکــه اقتصــاد آزاد نســبت بــه هــر 
بدیــل دیگــری، عیبــش کمتــر اســت. یــک فیلم 
مســتند در پایــگاه اینترنتــی اِکــو ایــران وابســته 
ــه  ــای اقتصــاد هســت، راجــع ب ــه رســانه دنی ب
آدام اســمیت، کــه امــروزه از او بــه عنــوان پــدر 
علــم اقتصــاد یــاد می شــود. در ایــن فیلــم 
شــرح داده شــده کــه آدام اســمیت، اســتاد 
ــه  ــدا دغدغ ــًا در ابت ــود. اص ــاق ب ــفۀ اخ فلس
و سررشــته ای از اقتصــاد نداشــت. ســؤالی کــه 
ــود  ــرده ب ــغول ک ــود مش ــه خ ــن وی را ب ذه
ــد  ــود کــه چــه نظــام اجتماعــی می توان ــن ب ای
باعــث ریشــه دوانــدن و تقویــت اخــاق در 
بیــن افــراد و جامعــه شــود. ایــن موضــوع، 
آدام اســمیت را بــه ســمت اقتصــاد آزاد، آزادی 
ــا  ــت دولت ه ــدم دخال ــارت و ع ــه و تج مبادل
ــه ســوق  ــراد جامع ــات اقتصــادی اف در تصمیم
داد. او متوجــه شــد چنانچــه مــردم را آزاد 
ــال حداکثرســازی ســود  ــه دنب ــه ب ــم ک بگذاری
ــا،  ــود آنه ــازی س ــد، حداکثرس ــان برون خودش
در غالــب مواقــع، وقتــی حاصــل می شــود کــه 
مشــترِی محصولــی کــه افــراد مشــغول تولیــد 
آن هســتند، راضی تــر باشــد. حداکثرســازی 
ــا رضایــت بیشــتر  ســود اقتصــادی هــر فــرد، ب
مشــتری محصــول یــا خدمــات وی پیونــد 
می خــورد و افزایــش ایــن رضایــت در یــک 
جامعــه بشــری بــه معنــی ایــن اســت کــه رفــاه، 
مطلوبیــت و اخــاق بــه ســمت بیشــینه شــدن 

ــی رود. ــش م پی
ایــن  بــاور دارم  بــه آن  ادعایــی کــه مــن 
اســت کــه سیســتم اقتصــاد آزاد و دموکراســی 
ضــررش از بقیــه سیســتم های حکومــت داری و 
ــر اســت.  ــب کمت ــه مرات ــع بشــری ب اداره جوام
ــتم  ــه درون سیس ــد ک ــا نمی کن ــس ادع هیچ ک
اقتصــاد آزاد و دموکراســی، اتفاقــات بــد هیــچ گاه 

ــت. ــص اس ــب و نق ــد و بی عی ــاق نمی افت اتف
ــودن  ــزه ب ــاک و من ــی از پ ــما خیل ش
و اخالق مــداری در اقتصــاد صحبــت 
برداشــت ها  تمــام  آیــا  می کنیــد. 
ــوع  ــن موض ــامل ای ــاد آزاد ش از اقتص

ــت؟ اس
بــه کــرات در تجربــه زندگــی شــخصی ام 
مصداق هــای ایــن شــعار را کــه »صداقــت 
و درســتی، بزرگ تریــن رنــدی اســت« بــه 
چشــم دیــده ام. احتــرام و اعتبــار بیــن مــردم، 
می توانــد تبدیــل بــه نفــع مــادی بشــود. 
ــاور مــن ایــن اســت کــه صداقــت، درســتی  ب

ــع  ــه نف ــدت، ب ــداری، در طوالنی م و اخاق م
انســان اســت. در کوتاه مــدت، می تــوان در 
ــی را  ــِر کس ــاد، س ــغ زی ــا مبل ــه ب ــک معامل ی
کاه گذاشــت و خیلــی پــول دار شــد؛ امــا بعــد 
ــوان انجــام  ــه دومــی نمی ت از آن دیگــر، معامل
ــه  ــن اســت ک ــی ای ــن در زندگ ــاد م داد. اعتق
اگــر اخاقیــات را رعایــت و مــردم داری کنــم، 
ــادی  ــع اقتص ــترین نف ــدت، بیش در طوالنی م
ــاه  ــترین رف ــم بیش ــرم و می توان ــم می ب را ه
را بــرای خــود و خانــواده ام فراهــم کنــم. 
ــه  بنابرایــن از نظــر مــن رعایــت اخاقیــات، ن
ــوی،  ــی و معن ــای وجدان ــه انگیزه ه ــاً ب صرف
بلکــه به دلیــل حداکثرســازی ســود مــادی در 

طوالنی مــدت، توجیــه دارد. 
ــن همــان حــرف آدام اســمیت اســت کــه  ای
ــودتان  ــد س ــی می توانی ــما زمان ــد ش می گوی
را در درازمــدت حداکثــر کنیــد کــه مشــتری 
شــما، یعنــی مــردم، از رفتــار و نتیجــه کار و 
کوشــش شــما راضــی باشــند. اصــًا اســاس 
آدام  پنهــان«  »دســِت  اقتصــادِی  نظریــۀ 
ــت  ــن اس ــازار آزاد همی ــورد ب ــمیت در م اس
شــخصی  نفــع  پیگیــری  می گویــد  کــه 
توســط انســاِن خودخــواه و مــادی، منجــر بــه 

ــود. ــی می ش ــع جمع نف
مــن فکــر می کنــم چون شــما یکســری 
اصــول اخالقــی را مدنظــر داریــد، ایــن 
ــاد  ــما از اقتص ــیر ش ــر تفس ــئله ب مس
ــران  ــر بح ــذارد. مگ ــر می گ ــم اث آزاد ه
به خاطــر  امــروز  محیطــی  زیســت 

ــت؟   ــود نیس ــردن س ــر ک حداکث
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ــر  ــاید کمت ــه ش ــاص ک ــوارد خ ــی م در برخ
ــه  ــد، قضی ــورد باش ــزار م ــورد در ه ــک م از ی
بــه ســادگی و ُشســته ُرفتگی تئــوری آدام 
ــوارد  ــن م ــه ای ــی رود. ب ــش نم ــمیت پی اس
ــد. بخــش  ــازار« می گوین خــاص، »شکســت ب
زیــادی از وقــت و تــاش اقتصاددانــان صــرف 
شناســایی، بررســی و چــاره اندیشــی در ایــن 
ــه  ــواردی ک ــی م ــوارد خــاص می شــود. یعن م
مکانیــزم پیگیــری نفــع شــخصی توســط 
بازیگــران یــک بــازار، خودبه خــود باعــث 
صرفه جویــی و یــا حصــول نفــع جمعــی 
نمی شــود. تخریــب محیــط زیســت و تــراژدی 
منابــع مشــترک کــه اتفاقــاً وضعیــت منابع آب 
زیرزمینــی باغــات پســته ایــران هــم مصداقــی 
از آن هســت، مثال هایــی از شکســت بــازار 

ــتند. هس
در راســتای چاره جویــی بــرای مــوارد شکســت 
بــازار، دو گرایــش وجــود دارد. در گرایــش 
ــان  ــاد، اقتصاددان ــم اقتص ــب عل ــی و غال اصل
می گوینــد ایــن مــوارد نــادر اســت و بــه 
غالــِب اقتصــاِد آزاد قابــل تعمیــم نیســت. اگــر 
ــن  ــد، ای ــی رخ می ده ــوارد خــاص و مذموم م
ســوال مطــرح می شــود کــه چطــور می تــوان 
ــوارد  ــن م ــازار آزاد را در ای ــن ب ــد و قوانی قواع
خــاص طــوری اصــاح نمــود تــا هــدف غایــی 
علــم اقتصــاد کــه همانــا بیشــینه شــدن 
منابــع  بهینــه  تخصیــص  و  صرفه جویــی 
ــزم  ــق مکانی ــدداً از طری ــم مج ــت، آن ه هس

ــود؟  ــن ش ــازار، تأمی ب
امــا در گرایــش دیگــر، عبــارت شکســت بــازار را 
بــه کل اقتصــاد آزاد تعمیــم  داده و درصدد تغییر 
ــن  ــه نظــر م ــه ب ــد ک ــازار برمی آین کل نظــام ب
ــًا در نظــام اقتصــادی  ــه اســت. مث ــک فاجع ی
ایــران کــه هیــچ جــای آن شــباهتی بــه اقتصــاد 
ــای  ــری از اقتصاددان ه ــدارد، یکس ــازار آزاد ن ب
ســطحی، ایــن عبــارت شکســت بــازار را پیراهن 
ــر  عثمــان کــرده  و کل نظــام اقتصــاد آزاد را زی
ســوال می برنــد. حــال آنکــه در تمامــی ممالــک 
توســعه یافتــه، در 99.9 درصــد بازارهــا، اقتصــاد 
آزاد دارد کارکــرد خــود را بــه نحــو احســن 
ــد  ــا در 0.1 درص ــاید تنه ــد و ش ــان می ده نش
ــازار اتفــاق می افتــد. مــوارد پدیــده شکســت ب

ــردم  ــب م ــه اغل ــاف آنچ ــه، برخ ــه آنک خاص
ــور  ــی تص ــان وطن ــی اقتصاددان ــی برخ و حت
می کننــد، بایــد توجــه داشــت کــه مــوارد 
ــه  ــه ب ــتند ک ــادر هس ــدر ن ــازار آنق ــت ب شکس
ــؤال  ــر س ــاد آزاد را زی ــل اقتص ــه اص ــچ وج هی

نمی برنــد.

ــی  ــر نف ــاً ب ــازار آزاد عمدت ــاد ب اقتص
مداخــالت دولــت تأکیــد دارد؟

ــتری  ــری بیش ــت فک ــن قراب ــه م ــی ک گرایش
 )Libertarian( لیبرتاریــن  دارم،  آنهــا  بــا 
نــام دارنــد. اینهــا بــرای نقــش دولــت در 
ــل هســتند و  ــه را قائ ــل مداخل اقتصــاد، حداق
می گوینــد دولــت تنهــا چنــد وظیفــۀ محــدود 
ــون،  و خــاص دارد: ایجــاد امنیــت، اعمــال قان
تضمیــن حقــوق مالکیــت خصوصــی، دفــاع از 
ــب، دزدی  ــل تقل ــرکت ها در مقاب ــراد و ش اف
ــدودی کاال و  ــداد مع ــه تع ــونت، عرض و خش
ــامت  ــوزش و س ــر آم ــی نظی ــات عموم خدم
همگانــی. حــد اعــای آزادی اقتصــادی وقتــی 
حاصــل می شــود 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 
ــروت. ــع ث ــق بازتوزی ــری از طری ــاد براب ــه ایج ن
ــا در  ــت، ام ــرا اس ــاد آزاد فردگ اقتص
ــرای  ــالش ب ــی و ت ــع جمع ــن مناف انجم
ــت.  ــر اس ــی مدنظ ــر جمع ــش خی افزای
ــاد آزاد و  ــی اقتص ــان فردگرای ــه نظرت ب
کارکــرد سوسیالیســتی انجمــن بــا هــم 

ــد؟  ــی ندارن منافات
ــم اقتصــاد  ــر در عل یکــی از کشــفیات جدیدت
ــورت  ــی ص ــه وقت ــک معامل ــه ی ــود ک ــن ب ای
ــد از  ــه بع ــر دو طــرف معامل ــه ه ــرد ک می گی
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 می کنــد 
ــزد خــود بیشــتر  از ارزش نگهــداری آن کاال ن
ــه  ــد ک ــور کن ــدار تص ــس خری ــت و بالعک اس
مطلوبیــت کاالیــی کــه وی دریافــت می کنــد 
از قیمتــی کــه بــه ازای خریــد آن می پــردازد، 
بیشــتر اســت. بنابرایــن، قیمــت یــک کاال یــا 
ــِی  ــه شــده، یــک واقعیــت ذات خدمــات معامل
درون آن کاال یــا خدمــات نیســت، بلکــه تابــع 
ــت.  ــه اس ــن معامل ــت در طرفی ــس مطلوبی ح
بنابرایــن، قیمــت نــه خاصیتــی از کاالی مــورد 
معاملــه، بلکــه تابعی از ســلیقه، نیــاز و موقعیت 
طرفیــن معاملــه و همــواره متغیــر اســت. 
مثــًا فــرض کنیــد مــن خریــداِر دالر و شــما 
فروشــندۀ آن باشــید. همچنیــن، فــرض کنیــد 
ــه بیمــاری  ــرم ک ــرار بگی ــی ق ــن در موقعیت م
ــرای  ــوراً ب ــد ف ــم و بای ــته باش ــختی داش س
معالجــه بــه خارج از کشــور بــروم و دسترســی 
ســریع بــه صرافــی نــدارم. شــاید مــن در ایــن 

شــرایط حاضــر باشــم دالر شــما را 20 درصــد 
بــاالی نــرخ بــازار )نرخــی کــه اغلــب معاملــه 
گــران دیگــر بــازار در آن مشــغول مبادله انــد( 
بخــرم، چــون می خواهــم جانــم را نجــات 
ــه  ــده ای ب ــم، ع ــاد قدی ــم اقتص ــم. در عل بده
دنبــال ایــن بودنــد کــه محاســبه کننــد نــرخ 
واقعــی یــا َحقــه یــا ذاتــی هــر کاال چند اســت! 
در ایــن خــال و برخــاف نیــت مبدعــان آن، 
ــا و  ــه نیازه ــرام ب ــد، احت ــهید می ش ــه ش آنچ
ــا  ــود. ام ــه ب ــراد جامع ــخصی اف ــات ش تمای
ــت دالر  ــد، قیم ــدرن می گوی ــاد م ــم اقتص عل
محاســباتی نیســت، بلکــه برآینــدی اســت از 
ــاوت از عرضــه و  ــورد متف ــا م جمــع میلیون ه
ــازار کــه متضمــن افزایــش  تقاضــای دالر در ب
مطلوبیــت تمــام خریــداران و فروشــندگان نیز 
ــی را  ــت علم ــن واقعی ــفانه، ای ــت. متأس هس
ــد و  ــا نفهمیده ان ــردان م ــب دولت م ــوز اغل هن
دائمــاً بــه دنبــال محاســبه و کشــف قیمت دالر 
ــات  ــا خدم ــر کاال ی ــذاری روی ه ــا قیمت گ ی
دیگــری در کشــور هســتند. نمی فهمنــد کــه 
ــاً  ــاد، قطع ــت در اقتص ــتوری قیم ــن دس تعیی
ــرای  ــه کاهــش مجمــوع مطلوبیــت ب منجــر ب
افــراد جامعــه و اســراف خواهــد شــد. فردگــرا 
بــودن اقتصــاد آزاد، بــه جهــت همســو شــدن 
آن بــا تــاش پــاک انســان ها در راســتای 
تأمیــن نیازهــای مــادی زندگــی خــود اســت.

امــا بحــث انجمــن، خــود بحثــی مفصــل و در 
بطــِن اقتصــاد آزاد اســت. مــن فکــر می کنــم 
ــرای تشــکیل انجمــن بوده اســت.  دو انگیــزه ب
ــد از  ــاس می کردن ــده ای احس ــه ع ــی اینک یک
ــت  ــت منفع ــن صنع ــروز از ای ــا ام ــته ت گذش
ــش  ــد؛ زکات ــد زکات آن را بدهن ــد و بای برده ان
ــه  ــرفت بقی ــث پیش ــه باع ــوده ک ــن ب ــم ای ه
ــک  ــن ی ــن صنعــت و کشــور بشــوند. ای در ای
ــای  ــه آق ــل اینک ــت. مث ــی اس ــس اجتماع ح
بیــل ِگیتــس، خالــق و صاحــب شــرکت نــرم 
افــزاری مایکروســافت، بعــد از اینکــه پــول دار 
شــد گفــت مــن می خواهــم بــرای مــردم 
ــری  ــزه دوم، پیگی ــم. انگی ــر بکن ــا کار خی دنی
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نفــع جمعــی اســت. پیگیــری نفــع جمعــی در 
ــردی در  ــا پیگیــری نفــع ف ــی کــه ب حالت های
تضــاد نباشــد، در اقتصــاد آزاد مانعــی برایــش 
وجــود نــدارد و ایــن موضــوع دلیلــی بــر 
ــه  ــی ک ــت کارهای ــودن ماهی ــتی ب سوسیالیس
ــت. در  ــد نیس ــال دارن ــه دنب ــی را ب خیرجمع
واقــع، همــان کشــش حداکثرســازی نفــع 
ــرای بعضــی  ــد ب ــود بروی ــث می ش ــردی باع ف
ــر  ــه ثم ــخصاً ب ــد ش ــه نمی توانی ــی ک کارهای
ــر  ــع بزرگ ت ــک جم ــک ی ــا کم ــانید، ب برس
کارتــان را انجــام دهیــد و باعــث بیشــتر شــدن 
ــک  ــا، هیچ ی ــن انگیزه ه ــوید. ای ــودتان بش س
منافاتــی بــا آزادی اقتصــادی و فردگــرا بــودن 
آن نــدارد. اتفاقــاً در اقتصادهــای آزاد دنیــا، 
ــه و غیرانتفاعــِی برخواســته از  نهادهــای خیری
ــا انگیزه هــای مذکــور  بخــش خصوصــی کــه ب
تشــکیل شــده و مشــغول فعالیــت می باشــند، 
بــه مراتــب بیشــتر، قوی تــر و ســالم تر از 
نهادهــای مشــابه و دولتــی در اقتصادهــای 

ــد. ــل می کنن ــته عم بس
مثالــی از ایــن خیــر جمعــی در انجمــن 

داریــد؟
اصــًا نطفــۀ تشــکیل انجمــن از یــک کار 
ممنوعیــت  معضــل  رفــع  بــرای  جمعــی 
ــا به واســطه  ــه اروپ ــه اتحادی صــادرات پســته ب
گرفــت.  شــکل  افاتوکســین  آلودگــی 
هیچ کــدام از تجــار و باغــداران ایرانــی بــه 
تنهایــی حریــف نبودنــد کــه ایــن کار را 
ــع  ــم جم ــده ای دوره ــا ع ــد. ام ــام بدهن انج
شــدند، وقــت گذاشــتند، پــول گذاشــتند، 
ــر  ــاوه ب ــدند ع ــق ش ــتند و موف ــر گذاش فک
ــین  ــاز افاتوکس ــد مج ــت، ح ــع ممنوعی رف
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــته های ورودی ب ــرای پس ب
را آســان تر کننــد. بنابرایــن، ایــن افــراد بــرای 

نفــع شــخصی شــرکت خودشــان توجیــه 
داشــتند کــه بــا عــده دیگــری دور هــم جمــع 
شــوند. البتــه فرقــی هــم نداشــت کــه در چــه 
ــا  ســاختاری باشــد، می توانســت در انجمــن ی

ــود. ــام ش ــری انج ــروه دیگ ــک گ ی
کرســی های  نمی رســد  نظــر  بــه 
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 
ــدید  ــدر ش ــن اینق ــات انجم در انتخاب

ــت؟ اس
رقابــت در انتخابــات انجمــن بیشــتر از آنکــه بر 
ســر تصاحــب قــدرت باشــد، بــر ســر دیــدگاه 
اســت. فکــر می کنــم در بیــن مؤسســین 
هــم  پســته  صنعــت  فعــاالن  و  انجمــن 
ــالت  ــه رس ــبت ب ــی نس ــای متفاوت دیدگاه ه
انجمــن و شــیوه کار انجمــن وجــود دارد. 
منکــر رقابــت بــر ســِر کرســی و وجــود نیــات 
ــی  ــای ارکان مدیریت ــن کاندیداه ــادی در بی م
انجمــن نیســتم، ولــی اصــًا ایــن انگیزه هــا را، 
بــه انــدازه رقابــت بــر ســِر بــه کرســی نشــاندن 

دیدگاه هــای متفــاوت، بــزرگ نمی بینــم.
کســب  دنبــال  بــه  تاکنــون  انجمــن 
ــه  ــی ب ــت، ول ــی نبوده اس ــای رانت موقعیت ه
کــرات ایــن پیشــنهاد مطــرح شــده کــه اگــر 
ــا و  ــی مجوزه ــدور بعض ــدی ص ــن متص انجم
ــا وارد برخــی فعالیت هــای اقتصــادی شــود،  ی
می توانــد قــدرت مالــی خیلــی بیشــتری پیــدا 
کنــد. بنابرایــن، انجمــن ایــن پتانســیل را دارد 
ــی  ــی و مال ــدرت سیاس ــب ق ــت کس ــه جه ک
از آن بهره بــرداری شــود. امــا خوشــبختانه 
ــه  ــون همیش ــیس تاکن ــدو تأس ــن از ب انجم

ــی  ــت مال ــا حمای ــه ب ــوده ک ــن ب ــال ای دنب
ــروی بیشــتری در  ــار و آب اعضــای خــود، اعتب
بیــن فعــاالن صنعــت پســته کشــور و مجامــع 
بین المللــی کســب کنــد. امــا اینکــه چقــدر در 
ــوده، بحــث  ــا نب ــوده و ی ــق ب ــن راســتا موف ای

ــت.  ــری اس دیگ
ــی  ــی و سیاس ــدرت مال ــاً ق ــن عمدت م
ــه  ــت، ن ــرم اس ــخص مدنظ ــرای ش ب

ــن!  ــرای انجم ب
اگــر یــک موقعیــت رانتــی بــرای انجمــن ایجاد 
شــود، بعضــی از افــراِد خــاص در انجمــن هــم 
بــه تبــع آن می تواننــد از ایــن موقعیــت، 
نفــع اقتصــادی ببرنــد. همیــن االن در بعضــی 
از تشــکل های بخــش خصوصــی دارد ایــن 
ــا  ــد م ــی بگوین ــاید برخ ــد. ش ــاق می افت اتف
اشــتباه کردیــم کــه دنبــال ایــن کارهــا نرفتیم 
و مــا هــم می بایســت مثــل بقیــه برویــم 
دنبــال ایــن امتیــازات. مــن اعتقــادم بــر ایــن 
ــع و  ــه ُوس ــردم ب ــعی ک ــه س ــوده و همیش نب
تــوان خــودم، انجمــن را از ایــن مســیر برحــذر 

دارم.
چــه اشــکالی دارد پــول قانونــی و 

انجمــن شــود؟ وارد  زیــادی 
ــای  ــده ای از اعض ــم، ع ــورد ه ــن م ــاز در ای ب
ــاط نظرشــان  ــن ارتب ــده در ای ــه بن انجمــن ک
آنهــا  دارنــد.  ماحظاتــی  شــدم  جویــا  را 
اعتقادشــان بــر ایــن اســت کــه اگــر پول هــای 
ــدون بازخواســت وارد  ــاب و ب بی حســاب و کت
ــد باعــث  انجمــن شــود، ایــن خــودش می توان
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 بعضی هــا داشــتم 
شــنیدم کــه دنبــال پــول مفــت و بی حســاب و 
کتــاب نرویــد؛ تــاش کنیــد از طریــق ترغیــب 
اعضــا یــا ارائــه خدمــات درآمــد کســب کنیــد 
و اگــر کمکــی می شــود یــک پاســخگویی 
ــول  ــه دارد پ ــی ک ــه کس ــخت ب ــفت و س س

ــید. ــته باش ــد داش می ده
فکــر می کنیــد ســاختار فعلــی انجمــن 

مطلــوب اســت؟
مــن فکــر می کنــم ســاختاری کــه بــرای 
انجمــن بــا تعــداد زیــاد عضــو پیوســته تعریــف 
ــروع  ــرای ش ــه ای ب ــع بینان ــاختار واق ــد، س ش
کار انجمــن نبــوده و منطبــق بــا شــرایط 
ــم نیســت.  ــت پســتۀ کشــور ه ــران و صنع ای
ــدو  ــال ها از ب ــن س ــام ای ــوع در تم ــن موض ای
تأســیس انجمــن تاکنــون مرتــب حــس 
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بخــش  مشــکات  و  مســائل  می شــود. 
عضویــت، مــن را بــه ایــن ســمت ســوق داده 
ــن  ــه انجم ــای اینک ــه ج ــم ب ــر کن ــه فک ک
ــی  ــو طراح ــاِد عض ــداِد زی ــۀ تع ــر پای را ب
کنیــم، آن را براســاس عضویــت کســانی 
ــی  ــی از دو نیت ــه یک ــه ب ــم ک ــف کنی تعری
ــا  ــد؛ یعنــی ی ــًا گفتــم اعتقــاد دارن کــه قب
معتقــد بــه همــکاری بــدون چشــم داشــت 
شــخصی در انجمــن در راســتای تأمیــن 
نفــع جمعــی صنعــت پســته هســتند و 
ــخصی از  ــع ش ــن مناف ــه تأمی ــد ب ــا معتق ی
ــر  ــه نظ ــن. ب ــی در انجم ــق کار گروه طری
ــر و  ــاختار معقول ت ــاختار، س ــن س ــن ای م
بــا دوام تــری بــرای انجمــن می توانــد باشــد. 
ــی  ــا نقدهای ــده ب ــن ای ــم ای ــه می دان البت
حتــی در بیــن اعضــای فعلــی هیئــت 
مدیــره و هیئــت امنــا مواجــه اســت و مــن 
بعضــی از ایــن نقدهــا را وارد می دانــم و 
قبــول دارم. بــه همیــن دلیــل تــا بــه امــروز 
چنیــن ســاختاری پیــاده نشده اســت، ولــی 
ــی قــوی  ــه هــر حــال در ذهــن مــن خیل ب
ــتمی  ــن سیس ــوع، یک چنی ــت. در مجم اس
بــرای تعریــف ســاختار و تأمیــن منابــع مالی 
ــته  ــرد داش ــد کارک ــی می توان ــن خیل انجم
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 
محکم تــر نســبت بــه رســالت جمعــی 
انجمــن می توانــد قوی تــر عمــل بکنــد. 
نمی شــود  باعــث  کار  ایــن  آیــا 
فعالیت هــای انجمــن در جهــت منافــع 

ــرود؟   ــش ب ــدودی پی ــخاص مع اش
بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق، یــک 
مرامنامــه تدویــن شــد تــا خطوط قرمــز کار 
انجمــن و توقعــات کســانی کــه بــه انجمــن 
ــق  کمــک می کننــد، مشــخص شــود. مطاب
ایــن پیشــنهاد، همــۀ افعــال انجمــن بایــد 
ــی  ــر جمع ــی، خی ــع مل ــتای مناف در راس
صنعــت پســته ایــران، منافــع اعضــای 
ــدی  ــاد آزاد و پایبن ــی اقتص ــن، مبان انجم
ــه  ــن مرامنام ــی باشــد. ای ــه اصــول اخاق ب
در بیســت و یــک بنــد تنظیــم و در اســفند 
ــا پیشــنهاد شــد. ــت امن ــه جلســۀ هیئ 97 ب
ــه  ــن مرامنام ــد ای ــر نمی رس ــه نظ ب
ضمانــت اجرایــی داشــته باشــد؛ 

؟ نیســت ر ین طو ا
یــک پیشــنهاد ایــن بــود کــه ایــن مرامنامــه 
بــه عنــوان یــک بنــد در اساســنامه گنجانده 
ــاده  ــوق الع ــع ف ــه مجم ــی جلس ــود. یعن ش
برگــزار شــود و مرامنامــه بــه اساســنامه 
اضافــه گــردد. در حــال حاضــر مــا مرامنامــه 
ــم و تصویــب  ــه کردی ــا ارائ ــه هیئــت امن را ب
ــر  ــد. اگ ــتر ش ــی بیش ــه بررس ــول ب آن موک
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 اصاحــی انجــام شــود. 
ــورد  ــد برخ ــی می توان ــدام اصالح اق

ــا شــخص خاطــی باشــد؟  ــی ب مال
تعریــف  آن  بــرای  مکانیزمــی  هنــوز 
ــی مثــل اینکــه  نشده اســت. مــن راهکارهای
ــی  ــم را خیل ــت کنی ــلب عضوی ــوری س ف
بخواهیــم  هــم  اگــر  نمی دانــم.  عملــی 
قضایــا  ایــن  بــا  ســخت گیرانه  خیلــی 
 5  ،4 از  بیشــتر  شــاید  کنیــم  برخــورد 
ــد. در  ــی نمان ــن باق ــرای انجم ــر عضــو ب نف
جامعــه ای کــه ایــن مســائل مهجــور اســت، 
کم کــم بایــد ظرفیــت ایــن حرف هــا را 
افزایــش داد. اگــر راه حــل دیگــری بــه ذهن 
کســی می رســد می توانــد ارائــه دهــد. 
ــور  ــک منش ــی ی ــر ادارات دولت اکث
اخالقــی بلندباالیــی دارنــد کــه اجــرا 
هــم نمی شــود. آیــا راه حل هــای 
ــده  ــا بازدارن اقتصــادی کــه مشــوق ی

ــد؟ ــرد ندارن ــند کارک باش
ــا  ــوند ت ــم ش ــوری تنظی ــد ط ــن بای قوانی
پــاک  انگیزه هــاِی  پیگیــرِی  مجــرای 

اقتصــادی، قانونــی و بــاز باشــد.
ــالت  ــن رس ــما مهمتری ــر ش ــه نظ ب

ــت؟  ــن چیس انجم
بــه نظــر مــن، مهمتریــن رســالت 

تولیــد  و  آوری  جمــع  اوالً  انجمــن 
اطاعــات و آمــار درســت و غیرمغرضانــه 
از صنعــت پســته ایــران و جهــان و 
ــن  ــرار دادن ای ــگان ق ــترس هم دردس
ــام  ــاً انج ــات اســت و ثانی ــار و اطاع آم
فعالیت هــای ترویجــی بــرای ارتقــاء 

ــور. ــته کش ــت پس صنع
ــای  ــت و تصمیم ه ــا دول ــا ب ــاً م بعض
ــه  ــم و جلس ــار می روی ــت کلنج دول
وظایــف  ایــن جــزو  می گذاریــم. 

نیســت؟  انجمن هــا 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب مــن ایــن مســئله را ب
سیاســت و اقتصــاد داخلــی و تــوان محــدود 
انجمــن، از رســالت های اصلــی انجمــن 
ــی  ــد نمایندگ ــن بتوان ــر انجم ــم. اگ نمی دان
صنعــت پســته ایــران در مجامــع بین المللــی 
و داخلــی را هــم بــه خوبــی انجــام دهــد کــه 
ــف  ــزو وظای ــن کار را ج ــا ای ــر، ام ــه بهت چ
اصلــی انجمــن نمی دانــم. ارائــه مشــورت یــا 
کلنجــار رفتــن بــا دولــت هــم جــزو همیــن 

ــد. ــا می آی ــته کاره دس
ــح  ــفاف و صحی ــات ش ــه اطالع ارائ
ارتباطــی بــا اقتصــاد آزاد نــدارد، 
ظاهــراً بیشــتر مداخــالت دولــت 
ــاد  ــن فری ــه انجم ــود ک ــث می ش باع

آزادی اقتصــاد را داشــته باشــد. 
ــه  ــده اســت ک ــۀ پیشــنهادی آم در مرامنام
ــم.  ــی خــاف اصــول اقتصــاد آزاد نزنی حرف
ایــن را نگفتیــم کــه فقــط حــرف از اقتصــاد 
ــه  ــی ب ــی عموم ــاً دسترس ــم. اتفاق آزاد بزنی
اطاعــات صحیــح، یکــی از بهتریــن کارهــا 
ــر  ــت. اگ ــازار آزاد اس ــعه ب ــت توس در جه
ــفاف  ــات ش ــازار، اطاع ــران ب ــۀ بازیگ هم
بــازار  باشــد،  اختیارشــان  در  یکســان  و 
آزاد نقــش خــودش را در بهینــه ســازی 
ــی  ــر جمع ــع و حصــول خی ــص مناب تخصی

ــد.  ــا می کن ــر ایف بهت
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باغبانی

1-  مدیریت تغذیه درختان پسته
 قبــل از تغذیــه، باغــات پســته احتیــاج بــه 
اصــاح خــاک دارنــد. اصــاح خــاک عمومــاً 
در فصــل زمســتان و بیشــتر در خاک هــای 
ــود.  ــام می ش ــنگین انج ــا و س ــور و قلی ش
بهتریــن مــاده اصــاح کننــدۀ در دســترس، 
ســولفات کلســیم یــا همــان گــچ کشــاورزی 
ــر  ــت ب ــور یکنواخ ــد به ط ــچ بای ــت. گ اس
ســطح خــاک ریختــه  شــود و هرگــز داخــل 
کانــال کــودی کــه کودهــای فســفره در آن 
وجــوددارد، داده نشــود. گــچ در صــورت 
ــا کودهــای فســفاته نظیــر ســوپر  تمــاس ب
ــاح  ــه ام ــل ب ــل آن را تبدی ــفات تریپ فس
می نمایــد.  نامحلــول  یــا  کم محلــول 
ــاک  ــه در ســطح خ ــود گچــی ک ــعی ش س
پاشــیده شــده ریپــر شــود و بــه دنبــال آن 
ــاً،  ــرد. تقریب ــورت گی ــنگین ص ــاری س آبی
پســته خیز  مناطــق  خاک هــای  تمــام 
آهکــی هســتند و مقــدار آهــک آنهــا از 
حــدود 5 درصــد تــا 50 درصــد متغیــر 
ــی  ــولفوریک یک ــن، اسیدس ــت. همچنی اس
از فــوق ســتاره های اصاح کننــده خــاک 
ــت. ــیم در آن اس ــدۀ ارزان کلس و تولیدکنن

ــت  ــه های درخ ــه ریش ــتان ک ــل زمس فص
خــواب هســتند، بهتریــن زمــان بــرای 
تغذیــه و اصــاح خــاک اســت. تغذیــه 
زمســتانه شــامل افــزودن کودهــای فســفره 
ــولفاته  ــرم س ــا در ف ــه، ریزمغذی ه و پتاس
ــه  ــت. ب ــی اس ــای دام ــتفاده از کوده و اس
ــای پتاســیمی و  ــم کوده ــل تحــرک ک دلی
ــِر  ــولفات های عناص ــن س ــفره و همچنی فس
ــی  ــر در عمق ــن عناص ــرف، دادن ای کم مص
کــه حداکثــر ریشــه های فعــال وجوددارنــد 
ــش از  ــود. درخــت پســته بی ــه می ش توصی
ــاز خــود  ــورد نی ــذای م 70 درصــد آب و غ

را از عمــق 40 تــا 80 ســانتی متری خــاک 
کانــال  حفــر  بنابرایــن  می کنــد،  جــذب 
ــانتی متر الزم  ــل 60 س ــق حداق ــه عم ــود ب ک
ــاالی  ــه ظرفیــت تثبیــت ب ــا توجــه ب اســت. ب
ــق پســته کاری روش  ــتر مناط ــاک در بیش خ
کوددهــی در مدیریــت تغذیــه نقــش بســزایی 
دارد. کانــال حفــر شــده بایــد حداکثــر تــا نیمه 
اســفندماه بــا خــاک پــر شــود. کــود دامــی هر 
ــت  ــر اس ــا کیفیت ت ــد ب ــیده تر باش ــه پوس چ
ــی  ــای حیوان ــتری دارد. کوده ــی بیش و کارای
ــری  ــه یکس ــودن ب ــوده ب ــر آل ــاوه ب ــازه، ع ت
علف هــای  بــذر  و  بیمــاری زا  باکتری هــای 
ــاک  ــدن ازت خ ــیده ش ــن پوس ــرز، در حی ه
ــرای  ــی ب ــوان رقیب ــه عن ــرده و ب ــذب ک را ج
درخــت عمــل می کننــد. بــرای اطــاع از 
می توانیــد  دامــی  کــود  پوســاندن  نحــوه 
 1392 آذرمــاه  ویژه نامــه   56 صفحــه  بــه 
ــد  ــوان »کمپوســت و فوای ــه ای تحــت عن مقال

ــاه 1394  ــه آذرم ــژه نام ــه 27 وی آن«، صفح
ــظ  ــت حاف ــوان »کمپوس ــت عن ــه ای تح مقال
ــه 15  ــت« و صفح ــداران و طبیع ــع باغ مناف
ماهنامــه دی مــاه 1397 مقالــه ای تحــت 
عنــوان »ضــرورت اســتفاده و نحــوه پوســاندن 

ــد.  ــه فرمایی ــی« مراجع ــای دام کوده
در فصــل زمســتان اســتفاده از زیرشــکن بــرای 
ــاورزی  ــین آالت کش ــور ماش ــه عب ــی ک باغات
)تراکتــور( زیــاد بــوده و خــاک متراکــم اســت 
بــه صــورت هــر ســاله توصیــه می شــود. انجــام 
ایــن عملیــات باعــث نمک شــویی بهتــر خــاک 
شــده و مشــکات نفوذپذیــری را کاهــش 

می دهــد. 
ــه  ــا مرحل ــان ب ــه هم زم ــفندماه ک ــر اس اواخ
ــا  ــاغ ب ــا اســت، محلول پاشــی ب ــورم جوانه ه ت
عناصــری کــه در گرده افشــانی و عمــل تلقیــح 
دارنــد  تعیین کننــده ای  و  تأثیــر مســتقیم 
ضــروری اســت. از بیــن عناصــر غذایــی، ســه 

تقویم        زمستانه         پسته 
حسین رضایی تاج آبادی
کارشناس ارشد باغبانی
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باغبانی

ــتند؛  ــر هس ــور و ازت مهم ت ــر روی، ب عنص
ــورد شــامل  ــن م ــول پیشــنهادی در ای فرم
اســتفاده از: کات روی 2 کیلــو در هــزار 
ــزار + اوره )3-5(  ــو در ه ــور 1.5-1 کیل + ب

ــو در هــزار اســت. کیل
ــان  ــرای برداشــت محصــول خــوب در پای ب
ســال، بایــد زمانــی اقــدام بــه محلول پاشــی 
ــه  ــم ک ــال کنی ــل س ــر در اوای ــن عناص ای
هنــوز گــرده افشــانی و تشــکیل گل و 

ــد. ــده باش ــام نش ــه انج خوش
اوایــل  از  باغــداران  اکثــر  متأســفانه 
ــل شده اســت  ــه خوشــه کام اردیبهشــت ک
می کننــد.  شــروع  را  تغذیــه  عملیــات 

تغذیــه و محلول پاشــی بعــد از بــاز شــدن و 
تشــکیل خوشــه، بیشــتر بــر محصول ســال 
ــول  ــا محص ــت ت ــذار اس ــر گ ــده تأثی آین
ــی ها  ــن محلول پاش ــه ای ــاری. البت ــال ج س
ــر  ــس و پوکــی مؤث ــر روی پارامترهــای اُن ب

ــتند. هس
2- مدیریت آبیاری

گیــاه  خــواب  دوره  در  آبیــاری  غالبــاً 
ــل  ــاک، قاب ــویی خ ــت آبش ــتان( جه )زمس
توصیــه اســت. از آنجایی کــه اصــوالً در 
ایــن فصــل عملیــات کوددهــی نیــز در 
ــاد  ــت ایج ــود، جه ــام می ش ــود انج چالک
شــرایط مناســب جــذب کــود توســط 
گیــاه در شــروع فصــل، انجــام حداقــل 
ــردن  ــر ک ــس از پ ــاری پ ــت آبی ــک نوب ی
چالکودهــا مفیــد اســت. در مناطــق بــا آب 
ــه از شــوری آب و خــاک  و خــاک شــور ک
ــه  ــش شــوری در ناحی ــد، افزای ــج می برن رن
ریشــه درختــان ممکــن اســت ســبب 

ــوختگی  ــاب س ــاخه ها، آفت ــی ش ــد ناکاف رش
ــوک  و چروکیدگــی مغــز گــردد. ســوختگی ن
و حاشــیه برگ هــا نیــز از عائــم افزایــش 
بافت هــای  در  شــوری  تجمــع  و  جــذب 
ــر  ــورتر، کمت ــه آب ش ــر چ ــت. ه ــی اس گیاه
آبیــاری  انجــام  باشــد  ُرســی تر  زمیــن  و 
ــه  ــی ک ــود. در مناطق ــر می ش ــنگین مهم ت س
ــز  ــوان در پایی ــتند، می ت ــم آب هس ــی ک خیل
ــاری انجــام  ــت آبی ــک نوب و زمســتان فقــط ی
ــد ســنگین باشــد.  ــن آبیــاری بای ــی ای داد، ول
در آبیــاری ســنگین زمســتانه حداقــل دو برابر 
ــود. ــن داده می ش ــه زمی ــول، آب ب ــاری معم آبی
آبیــاری ســنگین بــرای نمک شــویی از آذر 

ــر دو  ــا حداکث ــک ی ــط ی ــاه فق ــن م ــا بهم ت
ــتانه  ــخ آب زمس ــود. ی ــام ش ــد انج ــت بای نوب
بــرای کاهــش جمعیــت بعضــی از آفــات کــه 
زمســتان گذرانی آنهــا در خــاک می باشــد، 
کــردن  آبیــاری  بنابرایــن،  اســت.  موثــر 
ــتان  ــرد زمس ــای س ــته در روزه ــای پس باغ ه
ــود،  ــب می ش ــخ زدن آب در ش ــث ی ــه باع ک
کاهــش بعضــی از آفــات از جملــه پروانــه 
ــفید  ــرم س ــراش( و ک ــته )ک ــت خوار پس پوس

ریشــه را در پــی دارد.
3- هرس

هــرس یکــی از عملیــات باغبانــی اســت کــه 
همــراه بــا ســایر عملیــات داشــت از قبیــل 
آبیــاری، کوددهــی و تغذیــه، کنتــرل آفــات 
و بیماری هــا، تولیــد میــوه بیشــتر و بهتــری 
ــرس در  ــد. ه ــن می کن ــن و تضمی را تأمی
درختــان پســته بــا توجــه بــه ســن درخــت 
بــه دو شــکل کلــی انجــام می شــود: الــف- 
هــرس فرم دهــی؛ ب- هــرس باردهــی؛ 

هــرس  باردهــی،  هــرس  در  معمــوالً 
ســربرداری، تُُنــک شــاخه و جوانســازی 
روی  بــر  خصوصــاً  فعلــی  شــرایط  در 
ــه قوچــی بیشــتر انجــام  ــام فندقــی، کل ارق
نگه داشــتن  محــدود  جهــت  می شــود. 
ــربرداری  ــرس س ــام ه ــت، انج ــدازه درخ ان
ــتی  ــرس بایس ــات ه ــت. عملی ــی اس الزام
پــس از ریــزش بــرگ )خــزان( انجــام و قبل 
از متــورم شــدن جوانه هــا بــه اتمــام برســد. 
ــر و  ــف کمت ــث ضع ــتانه باع ــرس زمس ه
باقیمانــده  جوانه هــای  بیشــتر  تقویــت 
درخــت می گــردد، در صورتی کــه هــرس 
ــان جــوان  ــورد درخت ــب در م تابســتانه اغل
ــت. ــا اس ــذف پاجوش ه ــامل ح ــته ش پس

4- نیاز سرمایی
میــوۀ  درختــان  هماننــد ســایر  پســته 
خزان کننــده، جهــت توســعه و تکمیــل 
حداقــل  بــه  احتیــاج  جوانه هــا  رشــد 
تــا 1200  بیــن 600  معینــی  ســرمای 
 7 تــا  صفــر  بیــن  دمــای  بــا  ســاعت 
ــواب  ــول دوره خ ــانتی گراد در ط ــه س درج
ــرمایی در  ــاز س ــزان نی ــتانی دارد. می زمس
ــا  ــت. ب ــاوت اس ــته متف ــف پس ــام مختل ارق
ــود  ــی در دوره رک ــار هواشناس ــی آم بررس
ــرای  گیــاه، چنانچــه در بعضــی مناطــق و ب
ــورد  ــم م ــرمایی رق ــاز س ــام نی ــی ارق بعض
نظــر تأمیــن نشــده باشــد، بایســتی چهــل 
روز قبــل از ســبز شــدن درختــان از نیمــه 
ــه اســتفاده  ــد، نســبت ب ــه بع دوم بهمــن ب
از ترکیبــات برطــرف کننــده رکــود درخــت 
نظیــر روغن هــای امولســیون شــونده )بعــد 
ــان  ــن در آزمایشــگاه و اطمین ــز روغ از آنالی
از کیفیــت روغــن( یــا ســایر ترکیبــات 
ــدی  ــا ح ــد ت ــه می توانن ــه ک ــل توصی قاب
ــدام  ــد، اق ــرف نماین ــرمایی را برط ــاز س نی
ــاره  ــاً اطــاع رســانی در این ب نمــود. متعاقب
انجــام  انجمــن  کانال هــای  طریــق  از 

خواهدشــد. 
5- کاشت نهال

ــد  ــر پســته، تولی ــن شــیوه تکثی متداول تری
ــی  ــن اصل ــه زمی ــال ب ــال نه ــال و انتق نه
و ســپس پیونــدزدن آن اســت. بهتریــن 
ــزان  ــض خ ــه مح ــال ب ــت نه ــان کاش زم
نهــال اســت، امــا می تــوان نهــال را تــا 
آخــر زمســتان هــم کاشــت. نهــال مناســب 
ــت  ــرمایه گذاری اس ــر س ــک عم ــاس ی اس
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ــود.  ــت نم ــاب آن دق ــد در انتخ ــه بای ک
ــن  ــتر در ای ــاع بیش ــب اط ــت کس جه
گرافــی  موشــن  اولیــن  بــه  مــورد 
انجمــن و یــا متــن آن در ایــن شــماره 

از ماهنامــه مراجعــه فرماییــد.
ــال  ــت نه ــرای کاش ــب ب ــوده مناس گ
 80 حداقــل  بایــد  تــوکاری  یــا 

ســانتی متر   50 و  عمــق  ســانتی متر 
ــوده  ــف گ ــاک ک ــد. خ ــرض داشته باش ع
ــی  ــای دام ــر کوده ــی نظی ــا ترکیبات را ب
ــادی و  ــه ب ــت، ماس ــا کمپوس ــیده ی پوس
ــر  ــرو ب ــرو و میک ــای ماک ــداری کوده مق
ــد و  ــوط کنی ــاک مخل ــون خ ــاس آزم اس

ســپس نهــال را بکاریــد.
6- خاک ورزی

کــه  نواحــی  در  زمســتان  فصــل  در 
مشــکات نفوذپذیــری خــاک زیــاد اســت 
و همچنیــن بــه علــت عبــور و مــرور زیــاد 
ــرده  ــاک فش ــاورزی خ ــین آالت کش ماش
شده اســت، اســتفاده از زیرشــکن توصیــه 
در  پســته  باغ هــای  شــخم  می شــود. 
فصــل زمســتان باعــث کاهــش جمعیــت 
ــه پســیل  ــادی از آفــات از جمل مقــدار زی
ــر(،  ــیره تَ ــرک )ش ــک(، زنج ــیره خش )ش
کــرم  )کــراش(،  پوســت خوار  پروانــه 
ســفید ریشــه، هلیوتیــس، برگ خــوار 
)رائــو( و ســرخرطومی می شــود. بــرای 
کامــل  حشــرات  جمعیــت  کاهــش 
ــخم  ــی، ش ــیل معمول ــتان گذران پس زمس
بیــن ردیف هــای درختــان پســته توصیــه 
می شــود. در صورتی کــه در بــاغ خســارت 
ــود دارد  ــته وج ــوار پس ــای مغزخ زنبوره
ــان و  ــته های روی درخت ــام پس ــد تم بای
روی زمیــن جمــع آوری و معــدوم گــردد؛ 
ــد  ــته بع ــای پس ــخم باغ ه ــن ش در ضم

در  پســته  ســوزانیدن  و  از جمــع آوری 
ــوار  ــای مغزخ ــت زنبوره ــش جمعی کاه

ــر اســت. ــز مؤث نی
7- مدیریت آفات

در ایــن فصــل الروهــای سوســک های 
ــاخه هاِی  ــت ش ــر پوس ــاخه خوار زی سرش
ضعیــِف درختــاِن پســته زمســتان گذرانی 
می کننــد. هــرس و حــذف شــاخه های 
ــث  ــای پســته باع ــده در باغ ه ــف ش ضعی
کاهــش جمعیــت ایــن آفــت خواهدشــد. 
ــای  ــا چوب ه ــذاری ب ــر آن، تله گ ــاوه ب ع
تــازه هــرس شــده و پــس از یک مــاه 
جمــع آوری و ســوزاندن آنهــا و جایگزینــی 
ــت  ــش جمعی ــد در کاه ــای جدی چوب ه
از خســارت آن در  آفــت و جلوگیــری 
ســال آینــده بســیار مؤثــر اســت. در 
ــای  ــارت زنبوره ــاغ خس ــه در ب صورتی ک
تمــام  بایــد  دارد،  وجــود  مغزخــوار 
ــن  ــان و روی زمی ــته های روی درخت پس

ــوند. ــدوم ش ــع آوری و مع جم
8- آفات انباری

در انبارهــای پســته ای کــه درجــه حــرارت 
انبــار در ایــن فصــل بــاال مــی رود احتمــال 
به خصــوص  انبــاری  آفــات  خســارت 
بــرای  دارد.  وجــود  هنــدی  شــب پره 
ــد  ــل بای ــن فص ــت در ای ــن آف ــرل ای کنت
ــکان  ــب حتی االم ــه مناس ــیله تهوی به وس
درجــه حــرارت انبــار را پاییــن نگه داشــت 
و در صورتی کــه دمــای انبــار بوســیله 
ســانتی گراد  درجــه   13 زیــر  تهویــه 
تنظیــم شــود ایــن آفــت قــادر بــه رشــد و 

ــود. ــارت نخواهدب خس
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موضــوع مدیریــت شــوری در باغ هــای 
پســته بســیار مهــم اســت و در حــال 
ــود آب  ــکل کمب ــل مش ــه دلی ــر ب حاض
ــوری در  ــئله ش ــق مس ــی از مناط در بعض
ــت.  ــاز شده اس ــر س ــیار دردس ــات بس باغ
تعریــف شــوری بــه زبــان ســاده چیســت؟ 
ــاری  ــه در آب آبی ــی ک ــزان نمک ــه می ب
ــا  ــر ب ــم. اگ ــوری می گویی ــوددارد ش وج
زبــان ریاضــی بخواهیــم شــوری را تعریــف 
کنیــم  شــوری یــک کســر اســت کــه در 
صــورت آن مقــدار نمــک و در مخــرج 
ــکان دارد در  ــرار دارد. ام ــدار آب ق آن مق
بعضــی از مناطــق مقــدار شــوری آب بــاال 
بــرود، مثــًا آب موتــور پمــپ شــور شــود، 
ایــن موضــوع مطمئنــاً شــوری را بــاال 
ــرد. امــا اگــر در شــرایط شــوری آب،  می ب
مقــدار آب هــم کــم شــود، مخــرج کســر 
افزایــش پیــدا کــرده و شــوری فوق العــاده 
بــاال مــی رود. مــا می توانیــم بگوییــم 
منظورمــان از شــوری اعــداد بــاالی 8 هزار 
اســت کــه بایــد در آنهــا مدیریــت شــوری 
اعمــال شــود. باغ هایــی کــه هــر مــاه 
یک بــار آب می خورنــد معمــوالً خیلــی 
مســئله ای از لحــاظ مدیریــت شــوری 
ــی  ــه دور آب ــی ک ــا در مناطق ــد، ام ندارن

ــت  ــد مدیری ــت بای ــاالی 45 روز اس ــا ب آنه
ــکان دارد در  ــًا ام شــوری اعمــال شــود. مث
ــوختگی  ــیه س ــرات حاش ــزار اث ــوری 2 ه ش
ناشــی از شــوری در درختان مشــاهده شــود، 
ولــی در شــوری 8 هــزار اصــًا عوارض ناشــی 
از آن وجودنداشــته باشــد، ایــن موضــوع بــه 
ــز  ــم آب نی ــون حج ــری همچ ــائل دیگ مس

ــتگی دارد.  بس

عالئم شوری
عائــم شــوری کــه معمــوالً در 3 موقــع 
می تــوان  را  می افتــد  اتفــاق  ســال  از 
ــدای فصــل  ــان اول در ابت تشــخیص داد؛ زم
ــه در  ــال هایی ک ــاً س ــت، مخصوص ــد اس رش
ــد. در  ــده باش ــاران باری ــرف و ب ــتان ب زمس
ــه اول  ــود ک ــاهده می ش ــال ها مش ــن س ای
ــی  ــان کم ــاه، درخت ــن م ــل، در فروردی فص
ــداری  ــا مق ــد و ی ــورم می رون ــت ت ــه حال ب
ــاح  ــه اصط ــت ب ــا درخ ــوند، ام ــبز می ش س
اصــًا حرکــت نمی کنــد و رشــدش متوقــف 
می شــود. در ایــن مرحلــه، چنانچــه شــاخه ای 
را بشــکنیم و ایــن شــاخه بــوی ترشــیدگی و 
ــروز  ــی از ب ــه ناش ــن عارض ــد، ای ــکل بده ال
شــوری اســت. در ایــن شــرایط، ســریعاً بایــد 
جهــت برطــرف کــردن شــوری اقــدام کنیــم. 
در انتهــای همیــن مقالــه اقدامــات اضطراری 
در ایــن موقعیــت شــرح داده شده اســت. 
بعضــی اوقــات در اول فصــل، ممکــن اســت 
درخــت ســبز هــم بشــود، اما شــوک شــوری 
ناشــی از بارندگــی در مــاه فروردیــن، باعــث 
ــیه  ــوک و حاش ــه ها، ن ــدن خوش ــک ش خش

ــردد. ــا گ برگ ه
عائــم قابل مشــاهده در طــول فصــل، تقریباً 
از اواســط فصــل، از خــرداد و تیرمــاه، شــروع 
ــرگ  ــیه ب ــرایط حاش ــن ش ــود. در ای می ش
می ســوزد و یــک نــوار یــک میلی متــری 
ســوختن  بــه  شــروع  بــرگ  دورتــادور 
می کنــد و تــا رســیدن بــه رگ بــرگ اصلــی 

در  به طوری کــه  می کنــد،  پیــدا  ادامــه 
ــت  ــبزی روی درخ ــرگ س ــاه، ب ــان تیرم پای
شــوری،  ایــن  آثــار  وجودنخواهدداشــت. 
ــان  ــوک و ده ــش درصــد پســته های پ افزای
بســت و تشــدید سرخشــکیدگی اســت. 
ــفید  ــان از س ــه درخت ــگ تن ــن، رن همچنی
ــد.  ــود می گرای ــش و کب ــای بنف ــه رنگ ه ب
ــاری  ــم بیم ــه، عائ ــه اینک ــل توج ــه قاب نکت
ــه  ــادی ب ــباهت زی ــی ش ــه گره ــد ریش نمات
خســارت حاصــل از شــوری دارد، لــذا جهــت 
ــه  ــرده و ب ــی ک ــه ها را بررس ــان، ریش اطمین
کلینیک هــای گیاه پزشــکی ارســال نماییــد.

در زمســتان یکــی از عائمــی کــه می توانــد 
ــگ  ــد، رن ــوری باش ــخیص ش ــای تش راهنم
بنفــش شــاخه ها اســت. شــوری باعــث 
می شــود رشــدها خیلــی کــم شــوند و 
در  یابــد.  کاهــش  میان گره هــا  فاصلــه 
شــرایط شــور، در آخــر فصــل، معمــوالً تجمع 
اماحــی مثــل ســدیم، کلــر، منیزیــم و بــور 
بــه حــدی از مســمومیت می رســد کــه 
بــرگ کامــًا خشــک می شــود و در شــهریور 
مــاه ریــزش پیــدا کــرده و بــا آبیــاری درخت  
مجــدداً ســبز می شــود. ایــن یکــی از عوامــل 
ــت  ــت تح ــد درخ ــان می ده ــه نش ــت ک اس

ــت.  ــوری بوده اس ــش ش تن
از  می تــوان  را  شــوری  تنــش  بنابرایــن، 
ــخیص  ــری تش ــم ظاه ــی عائ ــق وارس طری
داد. بــا ایــن حــال، در آزمایشــگاه کامــًا ایــن 
ــق  ــت. در مناط ــی اس ــل بررس ــوع قاب موض
شــور، میــزان ســدیم در آزمایش هــای بــرگ 
از 0.1 بــه 0.2 و 0.3 درصــد و حتــی در 
ــی کــم شــده  ــدار آب خیل ــه مق ــی ک جاهای

ــت.  ــد رسیده اس ــه 0.4 درص ــت ب اس

راه های پیشگیری از بروز تنش شوری 
بخواهیــد  اینکــه  بــرای  کار  اولیــن 
ــی در زمســتان انجــام  نمک شــویی خوب
ــل از  ــد قب ــه بای ــت ک ــن اس ــد ای دهی
ــر  ــد. اگ ــخم بزنی ــن را ش ــویی زمی آبش
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نگـــهداری از  بـاغ ها در شــــرایط   کــم آبی و شوری
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می خواهیــد پســتی و بلنــدی ایجــاد 
نشــود، هیــچ وســیله ای بهتــر از ریپــر 
نیســت؛ ریپرهایــی کــه تــا عمــق 30 
ــد. براســاس  ســانتی متری خــاک را می بُرن
نتایــج طرح هــای تحقیقاتــی انجــام شــده، 
ــخم  ــن ش ــوری زمی ــویی، ش ــد از آبش بع
خــورده 50 درصــد نســبت به زمین شــخم 
نخــورده کاهــش می یابــد. شــخم زدن 
خــاک قبــل از آبشــویی، مخصوصــاً بــرای 
مناطقــی کــه حجــم آب کــم اســت، خیلی 

ــود. ــع می ش ــر واق موث
معمــوالً مــا از آبــان تــا بهمــن و یــا اســفند 
ــتانه  ــنگین زمس ــاری س ــام آبی ــرای انج ب
فرصــت داریــم. پــس می تــوان گفــت 
مــوارد مهــم در مدیریــت شــوری، شــخم 
زمســتانه و ســپس آبیاری ســنگین اســت.

چگونه آبیاری سنگین اعمال کنیم؟
روز   150 تنهــا  مــا  گفــت  می تــوان 
ــم  ــه بتوانی ــم ک ــت داری ــتان وق در زمس
آبیــاری  نوبــت  دو  یــا  و  نوبــت  یــک 
ســنگین انجــام دهیــم. باغــداران معمــوالً 
ــزان آب در  ــاس می ــر اس ــان را ب باغ هایش
نســبت  و  احــداث کرده انــد  دســترس 
آب زمســتان و تابســتان را یکســان در 
نظــر می گیرنــد. مــا می گوییــم بایــد 
ــد! در  ــوض کنن ــاری را ع ــه آبی ــن برنام ای
تابســتان یعنــی از اواخــر اســفند تــا اوایــل 
شــهریور، بایــد دوره آبــی کوتــاه و نزدیــک 
بــه هــم باشــد و آب ســبک بدهنــد. قطعــاً 
بــا ایــن آب ســبک، ضریــب آبشــویی 
اعمــال نمی شــود و در خــاک مقــداری 
ــا را  ــن نمک ه ــود. ای ــع می ش ــک جم نم
بایــد بــا یــک الــی دو نوبــت آب ســنگین 
ــن،  ــم. بنابرای ــویی نمایی ــتان آبش در زمس
باغــدار بایــد برنامــه آبیــاری باغــش را 
ــر  ــًا اگ ــه مث ــد ک ــم کن ــه تنظی این گون
بــا 12 ســاعت آب، 400  تابســتان  در 
قصــب زمیــن را آب مــی داده، در زمســتان 
ــاعت را در 200  ــن 12س ــت ای ــر اس بهت
ــن کار،  ــا ای ــد. ب ــن اعمــال کن قصــب زمی
کســر آبشــویی را اعمــال کــرده و آبیــاری 

ســنگین اعمــال می شــود. 

اخیــراً در ایــن مــورد ما بــا دو مســئله برخورد 
کرده ایــم. و آن اینکــه باغــدار نمی توانــد 
ــاری ســنگین زمســتانه را انجــام بدهــد،  آبی
چــون شــرکت های آب منطقــه ای برنامــۀ 
ــی  ــی در بعض ــا 45 روز خاموش ــاه ی ــک م ی
ــد.  ــی کرده ان ــته کاری را اجرای ــق پس مناط
ایــن خاموشــی ها باعــث می شــود 50 روز 
از آن 150 روز فرصتــی کــه داشــت از دســت 
بــرود و بــه ایــن ترتیــب کًا درحــدود 3 
ــن  ــد. ای ــته باش ــار داش ــان در اختی ــاه زم م
ــه  ــود ک ــث می ش ــی باع ــت های دولت سیاس
در بعضــی از مناطــق بــه دلیــل نقــص فنــی 
و خرابــی چاه هــا، مــدت خاموشــی از 45 
روز هــم بیشــتر شــود و ایــن مکافــات اســت! 
ــد  ــویی می توان ــدم آبش ــوری ها و ع ــن ش ای
ــاورد.  ــا دربی ــی از پ ــا را به راحت ــان م درخت

ــت  ــی درخ ــاز آب ــد، نی ــور باش ــی آب ش وقت
بیشــتر می شــود و عــاوه بــر آبــی کــه 
صــرف تبخیــر و تعــرق می گــردد، بایــد 
حداقــل یــک آب اضافــه هــم داده شــود کــه 
شــوری ها را از پروفیــل خــاک خــارج کنــد. 
آبیــاری ســنگین عــاوه بــر اینکــه شــوری ها 
ــد  ــارج می کن ــه خ ــعه ریش ــه توس را از ناحی

ــی هــم  ــی خوب ــرد، ذخیــره آب و پاییــن می ب
ــل  ــه در فص ــد ک ــاد می کن ــه ایج ــر ریش زی
گــرم ســال می توانــد نیــاز درخــت را تأمیــن 
کنــد. مشــاهده شده اســت در مناطقــی کــه 
ــد،  ــذف می کنن ــویی را ح ــتان آبش در زمس
در طــول فصــل رشــد درختــان شــاداب 
ــر و  ــرم تی ــای گ ــی در ماه ه ــتند و حت نیس
مــرداد درختــان خیلــی ســریع تشــنه و برگ 

ــود. ــوخته می ش ــیه س ــان حاش درخت

اثر تغییر شکل کرت ها در مدیریت شوری 

ــک  ــا کم ــه م ــد ب ــه می توان ــری ک کار دیگ
اســت.  جوی هــا  شــکل  تغییــر  بکنــد 
اســت،  صــاف  کرت هــا  ســطح  معمــوالً 
ــای  ــرز پ ــک م ــا ی ــی از باغ ه ــا در بعض ام
درختــان گذاشــته شده اســت کــه ایــن 
مــرز یــا پشــته عامــل تجمــع شــوری 
ــا را  ــن مرزه ــته ای ــوالً در گذش ــت. معم اس
ــده اند.  ــته ش ــوز گذاش ــت گم ــرای مدیری ب
ــده اند و  ــور ش ــم و ش ــا ک ــی االن  آب ه ول
ــًا  ــد اص ــم باش ــرایط حاک ــن ش ــه ای چنانچ
نبایــد نگــران ایــن بیمــاری قارچــی باشــیم. 
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مخصوصــا جاهایــی کــه شــوری بــاالی 10 
هــزار اســت، بــه هیــچ عنــوان قــارچ مولــد 
ــد.  ــد فعالیــت کن بیمــاری گمــوز نمی توان
ــرت  ــکل ک ــد ش ــی بای ــن باغ های در چنی
ــا بیشــترین  ــم ت را بصــورت»V« در بیاوری
آب پــای تنــه جمــع شــود. حســاس ترین 
جــای درخــت طوقــه درخــت اســت، 
یعنــی جایــی کــه ریشــه بــه تنــه متصــل 
شــده اســت، اگــر ایــن ناحیــه تحت فشــار 
ــه  ــی صدم ــد خیل ــد می توان ــوری باش ش
ــکیدگی  ــان سرخش ــد و درخت ــدی بزن ج
ــای  ــاع آب پ ــه ارتف ــد. هرچ ــدید بگیرن ش
ــراف  ــه اط ــوری ب ــد، ش ــر باش ــه باالت تن
منتقــل می شــود و درخــت از شــوری 

صدمــه نمی بینــد. 

اصالح کننده های شوری
و  فراوان تریــن  از  یکــی  بــادی  ماســه 
ارزان تریــن اصــاح کننده هــا اســت و 
ــا  ــه م ــی ب ــز خیل ــاری نی ــت آبی در مدیری
ــام  ــاری انج ــی آبی ــد. وقت ــک می کن کم
ــه ســمت پاییــن  می شــود مقــداری آب ب
مــی رود امــا بعــد از قطــع آبیــاری، تابــش 

خورشــید بــه ســطح خــاک باعــث می شــود 
آب از اعمــاق بــه ســطح خــاک بیایــد و 
ــاال  تبخیــر شــود. اگــر درصــد رس خــاک ب
ــر آب  ــای خــاک باعــث تبخی باشــد، ترک ه
ــه  ــا اضاف ــردد. ب ــتر می گ ــات آن بیش و تلف
کــردن ماســه بــادی کــه بافــت درشــت تری 
نســبت بــه ســایر اجــزای خــاک مثــل رس و 
ــای  ــه الیه ه ــی ب ــه راحت ــیلت دارد، آب ب س
زیریــن خــاک نفــوذ می کنــد و ســطح 
خــاک خشــک می شــود. همچنیــن، وجــود 
ــود  ــث می ش ــاک باع ــطح خ ــه روی س ماس
ــه  ــی، آب را ب ــا موئینگ ــاری ی ــروی کاپی نی
ــطح  ــه س ــر آب ب ــاورد. اگ ــاک نی ــطح خ س
خــاک نیایــد، شــوری را نیــز به ســطح خاک 
منتقــل نمی کنــد. فقــط در ایــن مــورد بایــد 
ــه  ــرد؛ ماســه ای ک ــت ک ــه را رعای ــد نکت چن
می ریزیــم 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 حتمــاً بایــد 
شــیرین باشــد و چنانچــه شــوری آن بیــش 
از 6 هــزار باشــد، خــود ماســه می توانــد 

ــروز تنــش شــوری شــود.  عامــل ب
مــاده اصاحــی دیگــر، گــچ کشــاورزی اســت 

ــم  ــه داری ــادی اســت ک ــالیان زی ــا س ــه م ک
ــای  ــچ کاربرده ــم. گ ــتفاده می کنی از آن اس
ــم  ــای مه ــاک دارد؛ نقش ه ــادی را در خ زی
گــچ، کاهــش شــوری، کاهــش نســبت جذب 
ســدیم )SAR(، افزایــش نســبت کلســیم بــه 
منیزیــم اســت و در دراز مــدت می توانــد 
روی کاهــش اســیدیته )pH( هــم تأثیرگــذار 

باشــد.
امــروزه آب هــا خیلــی تلــخ شــده اند کــه بــه 
ــد  ــم اســت.گچ می توان دلیــل افزایــش منیزی
خســارت منیزیــم را کاهــش دهــد. باغ هایــی 
ــا آب  ــا درختــان ب کــه خــاک شــور اســت ی
شــور آبیــاری می شــوند، وقتــی گــچ اضافــه 
ــر  ــان دیرت ــم درخت ــی دائ ــود، پژمردگ می ش
دیرتــر  درخــت  یعنــی  می افتــد؛  اتفــاق 

تشــنه می شــود.
امــا چگونــه گــچ بدهیــم؟ بــر خــاف ماســه 
ــه  ــاک ریخت ــطح خ ــد در س ــه بای ــادی ک ب
ــد دو  ــچ بای ــم، گ ــم نمی زنی شــود و آن را به
طــرف ریختــه شــود و حتمــاً بــا ریپــر حداقل 
تــا عمــق 30 ســانتی متری پاییــن بــرود و در 

منطقــه توســعه ریشــه قــرار بگیــرد. 
ــه  ــت ک ــرح اس ــوال مط ــن س ــن، ای همچنی
چقــدر گــچ بدهیــم ؟ نیــاز گچــی را معمــوالً 
طریــق  از  خاکشناســی  آزمایشــگاه های 
ــد  ــا نبای ــد. ام ــخص می کنن ــبه، مش محاس
زیــاد بــه دنبــال یافتــن فرمــول دقیــق 
ــیم،  ــت باش ــدد ثاب ــک ع ــه ی ــیدن ب و رس
بلکــه بایــد تعییــن نیــاز گچــی بســتگی بــه 
ــتفاده از  ــدف اس ــود دارد. ه ــکات موج مش
گــچ بــه کیفیــت منبــع آبــی و بــه مشــکات 
خــاک بــاغ بســتگی دارد و بســته بــه هــدف 
ــن  ــاز را تعیی ــورد نی ــچ م ــدار گ ــوان مق می ت
ــی  ــای بعض ــی در آب ه ــکل اصل ــود. مش نم
مناطــق مســئله تلخــی آب و فاکتــور منیزیــم 
ــا  اســت. معمــوالً در بیشــتر مناطقــی کــه ب
ــاخص  ــا ش ــتیم و ی ــه هس ــی آب مواج تلخ
ــد  ــت بای ــتر از 50 اس ــم بیش ــر منیزی خط
از گــچ اســتفاده شــود. شــاخص خطــر 
ــم  ــم از تقســیم کــردن مقــدار منیزی منیزی
ــم و کلســیم و  ــدار منیزی ــه مق ــه مجموع ب
ــل  ــدد 100 حاص ــردن آن در ع ــرب ک ض

می شــود. 
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اگــر ایــن عــدد بیشــتر از 50 شــود حتماً 
بایــد گــچ اســتفاده شــود. در بعضــی از 
مناطــق، آب عــاوه بــر وجــود منیزیــم 
مشــکل ســدیم هــم دارد و حتی ســر و 
ــدا می شــود.  ــز پی ــور نی ــه عنصــر ب کل
ــور از خــاک کار بســیار  جــدا کــردن ب
ــچ  ــا گ ــا ب ــا تنه ــت، ام ــواری اس دش
 3 هــر  به راحتــی  می تــوان  دادن 
معضــل منیزیــم ، ســدیم و بــور را حــل 
ــمومیت  ــه مس ــرایطی ک ــود. در ش نم
ــدف از  ــد، ه ــته باش ــود داش ــور وج ب
افــزودن گــچ کاهــش حجــم آب مــورد 
ــور اضافــی از  ــرای شستشــوی ب نیــاز ب

خــاک اســت.
گــچ خــوب کشــاورزی، درصــد آهــک 
پایینــی دارد، خلوصــش بــاال اســت 
و شــوری پایینــی دارد. در بعضــی از 
مناطــق، شــوری گــچ بــاالی 10 هــزار 
اســت و ایــن گــچ خــودش مقــدار 
ــد و  ــاک می کن ــک وارد خ ــادی نم زی
مضــر اســت. در ضمــن در بــرآورد نیــاز 
ــاک  ــت خ ــن باف ــر گرفت ــی در نظ گچ

ــت دارد. ــز اهمی نی
اســید  بعــدی  کننــده  اصــاح 
تمــام  تقریبــاً  اســت.  ســولفوریک 
و  هســتند.  آهکــی  مــا  خاک هــای 
 2 از  خاک هــا  در  موجــود  آهــک 
ــت.  ــر اس ــد متغی ــا 50 درص ــد ت درص
کــه  ســتاره هایی  فــوق  از  یکــی 
ــر  ــی اث ــای آهک ــر خاک ه ــد ب می توان
بگــذارد و آنهــا را اصــاح کنــد، اســید 
ســولفوریک اســت. از طریــق اســتفاده 
از اســید ســولفوریک در خاک هــای 
ارزان  کلســیم  ســولفات  آهکــی، 
ــود و  ــد می ش ــاک تولی ــی در خ قیمت
ــود  ــتفاده ش ــاً اس ــه مداوم درصورتی ک
ــرات  ــیم اث ــته باش ــار داش ــد انتظ بای

خوبــی مشــاهده کنیــم.
از  اســتفاده  بــا  آب  کــردن  اصــاح 
راحت تــر  خیلــی  اسیدســولفوریک 
را  آب  اســیدیته  اســت.  خــاک  از 
می تــوان روی 5 آورد و در زمســتان 

بــاغ را آبیــاری کــرد، ولــی ایــن کار بایــد 
حتمــاً مــداوم باشــد و از اســید بــا حجــم 
ــن  ــه ای ــود. البت ــتفاده ش ــاال اس ــیار ب بس
ــش  ــیر آزمای ــق تفس ــد طب ــات بای عملی
خــاک و مشــورت بــا کارشناســان صــورت 
بگیــرد. بــا توجــه بــه در دســترس بــودن 
ــاده  ــن م ــولفوریک، ای ــی اسیدس و ارزان
ــت.  ــی اس ــی خوب ــده خیل ــاح کنن اص

زمــان  در  کــه  داشــت  توجــه  بایــد 
ــراه آب  ــه هم ــید، آن را ب ــتفاده از اس اس
ــید  ــر اس ــون اگ ــد، چ ــاری وارد نمایی آبی
بریــزد ســریع  روی خــاک  مســتقیماً 
ــان داده  ــش نش ــاک واکن ــک خ ــا آه ب
تأثیــری  و هیــچ  و  خنثــی می شــود 
و  عملــی  توصیــه  یــک  نمی گــذارد. 
خیلــی راحــت، اســیددهی به صــورت 
شیر-بشــکه یــا اصطاحــاً شــربتی اســت. 
یعنــی اگــر آبیــاری هــر کــرت نیــم 
ســاعت آب می بــرد، پــس از ربــع ســاعت 
آبیــاری شــیر ظــرف را بــاز می کنیــم تــا 
زمانــی کــه کــرت کامــًا پــر از آب شــود. 
ــی اســیددهی در صفحــه 26  روش اجرای
ویــژه نامــه اســفند 1390 انجمــن در 

ــید  ــرد اس ــوان »کارب ــه ای تحــت عن مقال
ــدف  ــا ه ــات پســته ب ــولفوریک در باغ س
آورده  خــاک«   pH شــرایط  اصــاح 

شده اســت. 
هنــگام اســتفاده از اســید توجــه داشــته 
ایمنــی  باشــید کــه رعایــت مســائل 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــت. ب ــم اس ــیار مه بس
ــون  ــم، چ ــید بریزی ــد آب را روی اس نبای

باعــث بــروز آســیب می شــود.

انتخاب ارقام مقاوم در مقابل شوری

ــی،  ــری، فندق ــاری اکب ــم تج ــن 4 رق در بی
ــه  ــم کل ــی، رق ــد آقای ــی و احم ــه قوچ کل
اکبــری  و  رقــم  حســاس ترین  قوچــی 
مقاوم تریــن رقــم اســت. اکبــری نســبت 
ــی دارد و  ــیار خوب ــل بس ــوری تحم ــه ش ب
حتــی در شــوری های بــاالی 10 هــزار رقــم 
اکبــری محصــول اقتصــادی تولیــد می کنــد. 
در مناطقــی کــه بــا شــوری مواجــه هســتیم 
رقــم اکبــری اولیــن گزینــه و ســپس احمــد 
ــی اســت کــه مقاومــت متوســطی دارد.  آقای
اگــر در مناطــق پســته کاری بــا آب و خــاک 
شــور ســر و کار داریــم و نتیجــه گرفتیــم کــه 
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ــی  ــه خوب ــری گزین ــم اکب ــتفاده از رق اس
اســت بایــد مســئله اقلیــم را نیــز درنظــر 
ــری بســیار  ــاز ســرمایی اکب ــم. نی بگیری
بــاال اســت. بنابرایــن، در مناطقــی مثــل 
ــور و  ــان، خ ــه کرم ــزد، ارزوئی ــق ی باف
بیابانــک در اصفهــان، طبس در خراســان 
از  بایــد  فــارس  داراب  و  اســتهبان  و 
تکثیــر ایــن رقــم جلوگیــری شــود، 
ــادی  ــول اقتص ــد محص ــون نمی توان چ
بــه مــا بدهــد و نیــاز ســرمایی اش حتــی 
از طریــق روغن پاشــی نیــز برطــرف 

نمی شــود. 

مدیریت کودها در شرایط شوری
وقتــی امــکان بــروز تنــش شــوری 
وجــوددارد بایــد از کودهایــی اســتفاده 
آنهــا  شــوری  ضریــب  کــه  کنیــم 
شــوری  ضریــب  باشــد.  پایین تــر 
ــًا  ــا در جــداول مخصوصــی کام کوده
مشــخص شده اســت. در ایــن بیــن 
ــای  ــوری کوده ــب ش ــه ضری ــه ب توج
ــوم  ــولفات آمونی ــل اوره، س ــه ای مث ازت
ــات  ــا در باغ ــوم کــه م ــرات آمونی و نیت
بســیار  می کنیــم،  اســتفاده  پســته 
شــوری،  شــرایط  در  اســت.  مهــم 
بهتریــن گزینــه ســولفات آمونیــوم و در 

ــت.  ــولفاته اس ــرم س ــه ف ــای ب کل کوده
ــان  ــودی، زم ــع ک ــوع منب ــر ن ــاوه ب ع
ــوری  ــرایط ش ــا در ش ــتفاده از کوده اس
نیــز بســیار مهــم اســت. در ایــن شــرایط، 
ــاً در  ــاک، مخصوص ــمزی در خ ــار اس فش
ماه هــای گــرم ســال بــاال اســت. در 
ــای  ــد از کوده ــًا نبای ــرم اص ــای گ ماه ه
ازتــه اســتفاده کنیــم. ازت را بایــد در 
ــود؛  ــتفاده نم ــال اس ــک س ــای خن ماه ه
یــک نوبــت در اســفند و فروردیــن و یــک 
ــا مهــر همــراه  ــت هــم در شــهریور ی نوب
ــد  ــل از برداشــت. نبای ــن آب قب ــا آخری ب
درخــت  روی  فشــار  گــرم،  فصــل  در 
گذاشــت. در صــورت دادن کودهــای ازتــه 
در فصــل گــرم ســال، ایــن کار می توانــد 
اثــرات منفــی داشــته باشــد و حتــی اگــر 
درخــت اثرات کمبــود ازت دارد، خســارت 
مصــرف ازت بیشــتر از کمبــود ازت اســت. 
کمبــود ازت روی اونــس تأثیــر می گــذارد 
و ممکــن اســت جوانه هــا ریــزش کننــد، 
امــا اگــر در شــرایط شــوری، در ماه هــای 
ــیه  ــر حاش ــاوه ب ــم، ع ــرم ازت بدهی گ
ــاال  ــزی ب ــم مغ ــی و نی ــوختگی، پوک س

ــی رود.  م

مدیریت شوری هنگام بارندگی

ــک  ــتان و نزدی ــل زمس ــای فص بارندگی ه
ــارش  ــکل ب ــه ش ــوالً ب ــه معم ــد ک ــه عی ب
ــن  ــاران مــداوم هســتند و در ای ــا ب ــرف ی ب
ــد، در  ــوش می کنن ــا را خام ــان موتوره زم
صورتــی کــه شــوری آب و خــاک بــاال 
باشــد می توانــد منجــر بــه خســارت شــود. 
در حقیقــت، تمــام نمکــی کــه در پشــته ها 
ــرت  ــل ک ــل داخ ــه داخ ــه ب ــع یافت تجم
ــه ها  ــم روی ریش ــود و کم ک ــت می ش هدای
ــال،  ــان از س ــن زم ــد. در ای ــوذ می کن نف
ــتند. ــاهده نیس ــل مش ــوری قاب ــرات ش اث
ــدن  ــام ش ــض تم ــه مح ــد ب ــن، بای بنابرای
را شــروع کنیــم،  آبشــویی  بارندگی هــا 
چــون ایــن نمــک حتــی در فصل زمســتان 
ــان  ــردن درخت ــک ک ــه خش ــادر ب ــز ق نی
اســت. در ایــن شــرایط بایــد حتمــا آبیــاری 
ــه  ــه ریش ــک را از ناحی ــم و نم ــام دهی انج
ــد. ــا خســارت ایجــاد نکن ــم ت ــن ببری پایی

همــان طــور کــه در قســمت عائــم شــوری 
بیــان شــد، انجام یکســری اقدامــات ضروری 
در صــورت مشــاهده تنــش شــوری در اول 
ــم  ــاهده کردی ــر مش ــت. اگ ــل الزم اس فص
کــه درختــی در اول فصــل بــه دلیــل تنــش 
ــعاع  ــه ش ــد ب ــود بای ــبز نمی ش ــوری س ش
تقریبــاً 50 ســانتی متر و عمــق 20 الــی 
30 ســانتی متر خــاک دور طوقــه را برداریــم 
و بیــن دو نوبــت آبیــاری در فروردیــن و 
اردیبهشــت، بــا تانکــر دو نوبت آب شــیرین، 
حداقــل بــه حجــم 150 تــا 200 لیتــر، پــای 
درخــت بریزیــم تــا آبشــویی انجــام شــود و 
در اردیبهشــت هــم بــاز کار را انجــام دهیــم. 
در ایــن شــرایط تقریبــاً 80 درصــد درختانی 
احیــا  هســتند،  مــرگ  خطــر  در  کــه 
می شــوند. همچنیــن، بــه درخت هایــی 
کــه تحــت تنــش شــوری واقــع شــده اند بــه 
مــدت یکســال بــه هیــچ وجــه نبایــد کــود 

ازتــه بدهیــم.  
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آقــای ناجــی! لطفــاً خودتــان را 
معرفــی کنیــد و بفرماییــد مشــغول 

ــتید؟ ــه کاری هس ــه چ ب
مــن علــی ناجــی هســتم. ســاکن گلشــن 
انــار. شــغل آبــا و اجــدادی مــن کشــاورزی 
ــار مثــل گلشــن،  اســت. در مناطقــی از ان
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.  
ــر  ــته از ه ــت پس ــط برداش متوس
ــه  ــما در منطق ــات ش ــار از باغ هکت
ــزان  ــا می ــت؟ و آی ــدر اس ــار چق ان
برداشــت نســبت بــه گذشــته تغییر 

کرده اســت؟
در قدیــم کــه آب شــیرین بــود بــرای مــا 
ــه  ــر در ثانی ــرداری 100 لیت ــه بهره ب پروان
ــاورزان  ــان کش ــد. در آن زم ــادر کردن ص
آب  کتــاب  و  بی حســاب  را  درخت هــا 
نــه  و  بــود  لوله کشــی  نــه  می دادنــد؛ 
سیســتم آبیــاری قطــره ای، بلکــه جوی هــا 
ــه  ــود. هــر جــا ک خاکــی و آب شــیرین ب
ــود،  ــیرین ب ــوب و آب ش ــک خ ــاک مل خ
برداشــت  زیــادی  پســته  خودبه خــود 
می شــد؛ یعنــی بــدون نیــاز بــه کــود 
ــی و سم پاشــی و تنهــا  شــیمیایی و حیوان
ــه  ــی ب ــان، پســته خوب ــا آب دادن درخت ب

عمــل می آمــد.
ــا  ــه ازای یــک چــاه، 100 ت در گذشــته، ب
120 هکتــار زمیــن را زیــر کشــت پســته 
می بردنــد، چــون آب زیــاد و شــیرین بــود. 
مــا کــرت 120 تــا 150 قصبــی را در هــر 
48 روز مثــل دریاچــه آبیــاری می کردیــم 

و درخــت یــک متــر ترکــه مــی زد و خــوب 
هــم پســته مــی داد. 

امــا امــروز شــریط فــرق کــرده، میــزان 
برداشــت خیلــی اُفــت کرده اســت. مثــًا 
ــار بیــش از 50 درصــد باغــات  در منطقــه ان
ــی  ــدارد. ط ــون آب ن ــده اند، چ ــک ش خش
10، 15 ســال گذشــته، مــا اُفت آب شــدیدی 
ــزان آن  ــه می ــم به طوری ک ــه کرده ای را تجرب
نصــف شده اســت و همچنیــن آب هــا شــور و 
ــث  ــی آب باع ــوری و تلخ ــده اند. ش ــخ ش تل
ــته  ــوان پس ــده و نمی ت ــرد ش ــش عملک کاه
ــت  ــه حج ــن در منطق ــت. م ــادی برداش زی
ــته  ــت پس ــر کش ــاغ زی ــار ب ــاد 300 هکت آب
از آب  را  از آن  داشــتم کــه 120 هکتــار 
انداختــه ام، االن فقــط حــدود 170  هکتــار را 
ــدود  ــن ح ــور میانگی ــا به ط ــم. م آب می ده
800 درخــت در هــر هکتــار داشــتیم کــه از 
ایــن تعــداد حــدود 350 تــا 400 درخــت از 
وســط بــاغ خشــک شده اســت و مــا مجبــور 
شــدیم تــوکاری کنیــم، پیوندهــا را هــم 
عــوض کردیــم و پیونــد اکبــری زدیــم چــون 

ــری ســازگارتر اســت. اکب
ــن مســائل باعــث شــد عملکــرد باغ هــای  ای
مــا بســیار کاهــش پیــدا کنــد، به طوری کــه 
ــدود 400  ــط ح ــش فق ــال پی ــدود 6 س ح
کیلــو از هــر هکتــار برداشــت کردیــم. دخــل 
و خرجمــان بــا هــم نمی خوانــد و مــا از 
جــای دیگــر خــرج ایــن باغــات می کردیــم. 
امــا بــه مــرور زمــان یــاد گرفتیــم چــکار باید 
ــان  ــرد باغ هایم ــزان عملک ــم و االن می بکنی
ــت.  ــدا کرده اس ــش پی ــر افزای ــدود 5 براب ح

امســال پســته ها بــه دلیــل گرمــی هــوا 
خســارت دیدنــد و 60 درصــد کله قوچــی 

ــا ایــن  و فندقی هایمــان پــوک شــدند، امــا ب
حــال از هــر هکتــار 1400 کیلــو پســته 
ــر  ــاید از نظ ــم. ش ــت کردی ــک برداش خش
ــِن  ــا م ــد، ام ــته باش ــه نداش ــی توجی علم
کشــاورز خیلــی خوشــحالم کــه 400 کیلو را 
بــه 1400  کیلــو رســاندم. امیــدوارم کــه در 
دو ، ســه ســال آینــده بــا توجــه بــه ترکــه ای 
کــه درخت هــا زده انــد و رشــد زیــادی 
داشــته اند و همچنیــن درختــان خشــک 
ــد  ــر پیون ــم و تغیی ــن کردی ــده را جایگزی ش
دادیــم، افزایــش چشــمگیری را در عملکــرد 

ــیم.  ــاهد باش ش
شــوری آب آبیــاری در منطقــه ای کــه 
می فرماییــد چقــدر بــوده و شــما 
ــه  ــر آن غلب ــدید ب ــق ش ــور موف چط

ــد؟ کنی
شــوری آب در ایــن منطقــه 20 هــزار اســت! 
به نظــر مــن بــرای اینکــه در شــرایط شــوری 
آب، بتوانیــم برداشــت خوبــی داشــته باشــیم 
ــام  ــی انج ــای مدیریت ــری کاره ــد یکس بای
ــه درخــت،  ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــم. البت بدهی
ــا  ــه م ــاال ک ــا ح ــد. ام ــیرین می خواه آب ش
ــه وجــود  ــه در منطق ــم، ن آب شــیرین نداری
بدهیــم،  انتقــال  می توانیــم  نــه  و  دارد 
تنهــا تجربــه مــن ایــن اســت کــه اوالً بایــد 
میــزان ســطح زیــر کشــت را پاییــن بیاوریــم. 
به عنــوان مثــال، اگــر شــما 10 هکتــار 
بــاغ داریــد، امــروز بــا ایــن آب تلــخ و شــور 
نمی توانیــد پســته خوبــی برداشــت کنیــد و 
ــد  ــد از آب بیاندازی ــار را  بای ــل 4 هکت حداق
تــا هــم مابقــی درختــان بــاغ ســیراب شــوند 
و همچنیــن تلخــی و شــوری آب از منطقــه 
ریشــه عبــور کنــد. اگــر آبیاری ســبک باشــد 

گفت و گو  با علی ناجی از باغداران موفق  در مدیریت شوری

 مدیریت آب شور نیازمند درک دولت
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و تلخــی و شــوری در ناحیــه ریشــه بماند، 
درخت هــا خشــک می شــوند.

امــا یــک مشــکل بــزرگ در ایــن کار 
را  بهــره وری  کــه جلــوی  دارد  وجــود 
می گیــرد. در واقــع اداره آبیــاری ایــن 
ــطح  ــر س ــد. اگ ــاد می کن ــکل را ایج مش
ــاری  ــم، اداره آبی ــم کنی ــت را ک ــر کش زی
ــما  ــاغ ش ــت ب ــر کش ــطح زی ــد س می گوی
100 هکتــار بــوده و االن 60 هکتــار شــده، 
ــوده  ــر ب ــراژ آب کــه 30 لیت ــن، لیت بنابرای
ــد.  ــدا کن ــش پی ــر کاه ــه 20 لیت ــد ب بای
ــم.  ــم می آوری ــاز آب ک ــرایط ب ــن ش در ای
درصورتی کــه بــرای مدیریــت شــوری 
ــد آب بیشــتری  ــور، بای ــرایط آب ش در ش
نســبت بــه زمانــی کــه آب شــیرین بــوده 

ــود.  ــته داده ش ــت پس ــه درخ ب
ــه  ــود ک ــث می ش ــزرگ باع ــع ب ــن مان ای
بســیاری کشــاورزها تصمیــم بگیرنــد کــه 
ــر کشــت  ــی بســازند و ســطح زی ــا کم آب ب
ــم  ــان ک ــه آبش ــا پروان ــد ت ــم نکنن را ک

نشــود. 
آب  دســتگاه  از  اســتفاده  دوم،  راه 
ــرای چاه هــای  شــیرین کن اســت کــه ب
6 دانگــی بهتریــن روش اســت. در حــال 
ــیرین کن  ــتگاه آب ش ــن دس ــر، م حاض
نصــب کــرده ام کــه بــه میــزان 20 لیتــر 
ــد. آب  ــیرین می کن ــه آب را ش در ثانی
شــیرین بــا Ec زیــر هــزار را بــا 8 لیتــر 
آب شــور قاطــی می کنیــم و میــزان 
ــزار می شــود و  شــوری آب حــدود 5 ه

بــا ایــن آب درختــان را آبیــاری می کنیــم 
ــه روز  ــم ک ــم داری ــی ه ــای خوب و ملک ه
بــه روز بهتــر می شــوند. از طــرف دیگــر، 
باغ هــا را بــه سیســتم آبیــاری قطــره ای 
مجهــز کرده ایــم؛ مــا قبــًا هــر 3 مــاه 
ــا سیســتم  ــا االن ب ــم، ام ــار آب می دادی یک ب
قطــره ای هــر 24 روز یک بــار بــا شــیفت 
48 ســاعتی آب می دهیــم. مــن بررســی 
کــردم در ایــن شــرایط بــا آبیــاری قطــره ای، 
خــاک بــاغ بــه انــدازه 1.5 متــر از هــر طــرف 
ــود. ــس می ش ــر خی ــق 2 مت ــه عم ــت و ب درخ

در جاهایی کــه آبیــاری غرقابــی اســت 
ــام داد؟ ــکاری انج باید چ

بایــد خــاک اصــاح شــود و تنهــا کاری کــه 
ــطح  ــه س ــت ک ــن اس ــم ای ــم بکنی می توانی
کرت هــا را صــاف کنیــم و ماســه بــادی 
بریزیــم. ماســه بــادی خیلــی اثــر دارد و نــم 

ــی دارد.  ــه م را نگ
ــل اوره، در  ــیمیایی مث ــای ش ــاً کوده ضمن
خشــک  را  درخت هــا  شــوری،  شــرایط 
همین طــور  هــم  مــرغ  کــود  می کننــد؛ 
ــا  ــه شــود. م ــم ریخت ــه ک ــر اینک اســت، مگ
کــود مــرغ را به طــور مســتقیم اســتفاده 
ــرغ را در  ــود م ــیره ک ــه ش ــم، بلک نمی کنی
اســتخر می ریزیــم و از طریــق سیســتم 
قطــره ای بــه میــزان کــم اســتفاده می کنیــم. 
بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه کــود گاوی 
داده شــود و از دادن کودهــای شــیمیایی 
کــه بــا شــرایط آب تلــخ و شــور ناســازگارند، 
ــا  ــه ب ــت ک ــال اس ــا دو س ــود. م ــز ش پرهی

اســید  کشــاورزی،  جهــاد  آموزش هــای 
ســولفوریک 98 درصــد هــم می دهیــم. 

چقدر اسید در هر هکتار می دهید؟
ــره ای pH آب  ــی و قط ــاری غرقاب ــا در آبی م
ــه روی  ــم ک ــم می کنی ــوی تنظی ــه نح را ب
عــدد 5 قــرار بگیــرد. هنــگام آبیــاری وقتــی 
ــر  ــه اســت، در ه ــر در ثانی ــی آب 30 لیت دب
ــم.  ــی می کنی ــید قاط ــر اس ــاعت 20 لیت س
ــر  ــد لیت ــه چن ــم ک ــبه نکردی ــق محاس دقی
ــالیان  ــتفاده از اســید طــی س ــم. اس می دهی
ــر  ــی اگ ــت؛ یعن ــر اس ــی موث ــادی خیل متم
کســی به صــورت ســالیانه اســید بدهــد و 4، 
ــی خــوب جــواب  ــد، خیل ــر کن 5 ســال صب

می گیــرد. 
شــوری آب روی ســایر عملیــات باغــی 
ــذار  ــم تأثیرگ ــردن ه ــرس ک ــل ه مث

اســت؟ 
بلــه. درختانــی کــه آب شــور می خورنــد 
هــرس کردنشــان زیــاد می شــود، چــون 
قبــل  مــال  می آورنــد.  سرخشــکیدگی 
کنیــم  نصــب  شــیرین کن  آب  اینکــه  از 
از یــک بــاغ حــدود 50 میلیــون تومــان 
ــا  ــم! ام ــده فروختی ــت خشک ش ــدۀ درخ ُکن
ــان  ــون توم ــه 6 میلی ــدد ب ــن ع ــال ای پارس
ــیرین کن،  ــب آب ش ــل نص ــه دلی ــید! ب رس
ســال  درخت هایمــان  سرخشــکیدگی 
ــه  ــن هزین ــده و همچنی ــم ش ــال ک ــه س ب
کارگــری کاهــش یافتــه، چــون خشــکیدگی 

شده اســت. کمتــر 
آیــا در اســتفاده از آب شــیرین کن 
ــتگاه  ــی دس ــرد فن ــر کارک ــه از نظ چ
ــکیالت  ــای تش ــر مجوزه ــه از نظ و چ

ــود دارد؟  ــکلی وج ــی مش دولت
هزینــه  و  دارد  مشــکات  یکســری 
ــواد  ــًا م ــت. مث ــی باالس ــداری اش خیل نگه
شــوینده ای کــه جــرم فیلترهــای آنتــی 
ــران اســت.  ــرد، گ ــن می ب اســکاالنت را از بی
ــت؛  ــاد اس ــتگاه زی ــن دس ــرق ای ــرف ب مص
ــدود  ــتگاه ح ــن دس ــۀ ای ــرق ماهان ــه ب هزین
فیلترهــای  تومــان می شــود.  میلیــون   7
ــوض  ــد ع ــار بای ــال یک ب ــر 4 س ــتگاه ه دس
شــوند. قیمــت هــر فیلتــر در گذشــته 2 
میلیــون و 500 هــزار تومــان بــوده و االن بــه 
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ــی  ــت؛ یعن ــان رسید ه اس ــون توم 17 میلی
مــا بــرای تعویــض 72 فیلتــر بایــد حــدود 
یــک میلیــارد و 200 میلیــون تومــان 
بپردازیــم. در کل هزینــه زیــادی دارد، ولی 
ــن  ــر از ای ــون بهت ــم، چ ــی نداری ــا حرف م
ــاد  ــه ب ــات را ب ــه زحم ــا هم ــه م اســت ک
ــرای  ــم. ب ــکار کنی ــا را بی ــم و کارگره دهی
باغ هــای قدیمــی کــه روی پــا هســتند مــا 
ــیرین کن  ــتفاده از آب ش ــز اس ــی ج عاج
ــرمایه گذاری  ــه س ــد، هزین ــم. هرچن نداری
جــواب  ولــی  اســت،  بــاال  خیلــی  آن 
از عایــدی،  اگــر 40 درصــد  می دهــد. 
خــرج آب شــیرین کــن شــود، الاقــل 60 
ــاغ  ــان ب ــد، درخت ــی می مان ــدش باق درص
ــکار  ــران را بی ــوند و کارگ ــک نمی ش خش
نمی کنــی و ایــن خیلــی ُحســن دارد. 

 مشــکل اساســی مــا موانــع دولتــی و 
ــا  ــور م ــت. در کش ــه اش اس ــن روزان قوانی
بــه جــای اینکــه کارشناســان دولــت 
ــای  ــوی پ ــنگ جل ــد، س ــی کنن راهنمای
مــا می اندازنــد! می گوینــد اســتفاده از 
آب شــیرین کن ممنــوع اســت، چــون 
زیرزمینــی  آب هــای  وارد  آن  پســاب 
ــن  ــد. م ــراب می کن ــا را خ ــود و آنه می ش
در اولیــن ســالی کــه پســاب دســتگاه آب 
شــیرین کن را در کویــر و شــوره زارهای 
ــف  ــان عل ــردم، چن ــا ک ــزد ره ــتان ی اس
ــورهای  ــر کش ــه اگ ــود ک ــده ب ــبز ش س
ــن را  ــد م ــا بودن ــرفته دنی ــی و پیش اروپای
ــد. امــا اینجــا می گوینــد  تشــویق می کردن
پســاب ریزگــرد به وجــود مــی آورد! تصــورم 
ایــن اســت کــه اصــًا نمی داننــد ریزگــرد 
ــت!  ــروز آن چیس ــت ب ــه و عل ــی چ یعن

در این شرایط چکار می کنید؟
ــوز آن را  ــه و مج ــه پروان ــی ک ــا االن آب م
ــتگاه آب  ــم. دس ــیرین می کنی ــم، ش داری
ــاب دارد. 75  ــد پس ــیرین کن 25 درص ش
درصــد از آب کــه شــیرین اســت را بــا آب 
ــان  ــه باغ هایم ــم و ب ــی می کنی ــور قاط ش
می دهیــم. بــا 25 درصــد پســاب، گیاهــی 
ــم کــه از مرکــز  ــام ســالیکورنیا می کاری بن
ــه  ــذرش را ب ــور، ب ــوری کش ــات ش تحقیق

مــا دادنــد. یعنــی مــا بــا قســمت پســاب کــه 
می گوینــد ضــرر دارد یــک گیــاه کشــت 
می کنیــم. ســالیکورنیا در منطقــه آفریقــا 
و آمریــکای جنوبــی لــب دریــا کاشــته 
فقیــر  کشــورهای  بــه  را  آن  و  می شــود 
می فروشــند؛ چــون ارزان اســت و درصــد 
به جــای گوشــت  دارد،  باالیــی  پروتئیــن 

مصــرف می شــود. 
آیــا دولــت بــا کاشــت ســالیکورنیا بــا 
ــیرین کن  ــاب آب ش ــتفاده از  پس اس

ــکل دارد؟  مش
ــه  ــن ب ــد! م ــگاه کنن ــد ن ــًا نمی آین اص
محیط زیســت و اداره آب هــم گفتم. اداره 
آب می گویــد مــا مشــکل نداریــم، برویــد 
اداره محیــط زیســت؛ محیــط زیســت 
هــم می گویــد مــا مشــکلی نداریــم، 
ــران  ــودم در ته ــن خ ــد اداره آب! م بروی
بــا آقــای حــاج رســولیان مدیرعامــل 
ــرو  ــر نی ــان وزی ــای اردکانی اداره آب و آق
صحبــت کــردم و بــه نماینــده رفســنجان 
نامــه نوشــتم. وزیــر نیــرو نامــه نوشــته که 
ــط  ــا محی ــد. ام ــان بدهی ــه ایش ــوز ب مج
زیســت می گویــد شــما بایــد برویــد 
دســتگاهی بیاوریــد کــه منیزیــم و نمــک 

را بســته بندی  بگیــرد و آن  را  پســاب 
کنیــد کــه اصــًا بــه ســفره های آب 

ــود! ــی وارد نش زیرزمین
مــن دیــدم کــه در مطالعــه مــوردی 
نفوذپذیــری  رفســنجان  دشــت 
ــد. ــر گرفته ان ــر در نظ ــت را صف دش
بایــد بیاینــد نــگاه کننــد و چاله آزمایشــی 
ــد!  ــچ کــس نمی آی ــد. هی ــد و ببینن بکنن
حــرف  و  نشســته اند  اداره  در  فقــط 
ــا  ــان م ــه کارشناس ــون هم ــد. چ می زنن
در فرانســه، هلنــد و کشــورهای اروپایــی 
آب  ســطح  آنجــا  و  خوانده انــد  درس 
خیلــی بــاال اســت، فکــر می کننــد اینجــا 

ــد!  ــفره می رس ــه س ــاب ب ــم پس ه
ــه  ــتخر ایزول ــد اس ــد بای ــا می گوین ــه م ب
درســت کنیــد و مــا اســتخر درســت 
کردیــم و پســاب مــا هیــچ جــا وارد 
ــاد  ــاب زی ــر پس ــود. و اگ ــن نمی ش زمی
بایــد  می کاریــم.  ســالیکورنیا  شــود 
راهنمایــی کننــد و  ببیننــد،  بیاینــد، 
ــاه  ــن گی ــرف ای ــا مص ــد ت ــویق کنن تش
ــاه  ــن گی ــم از ای ــم. بتوانی ــا بیاندازی را ج
اســتفاده کنیــم و اشــتغالزایی کنیــم، امــا 

هیــچ کــس نمی آیــد.
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ــب  ــا نص ــد ب ــر می کنن ــاید فک ش
ــاد  آب شــیرین کن برداشــت آب زی

می شــود.
ــب  ــز نص ــه ج ــاره ای ب ــا چ ــور م در کش
آب شــیرین کن وجــود نــدارد. اگــر در 
نشــود کل  ایــن منطقــه آب شــیرین 
مــردم مناطــق اســتان اصفهــان تــا اســتان 
کرمــان بیــکار می شــوند، چــون ایــن 
ــت  ــی اســت. دول ــم آب ــر ک ــه درگی منطق
ــیرین  ــه آب را ش ــد ک ــاب کن ــد انتخ بای
ــوند!  ــکار ش ــر بی ــون نف ــا 4 میلی ــد ی کن
ــد  ــار نمی توانی ــه ان ــما در منطق ش

ــد؟  ــب کنی ــیرین کن نص آب ش

ــه  ــا ب ــزد هــم مشــکل داشــتیم، ام ــا در ی م
ــای  ــور آب ه ــه ام ــیدگی ب ــیون رس کمیس
و  قاضــی  و  مراجعــه کردیــم  زیرزمینــی 
نماینــده اش آمدنــد و نــگاه کردنــد و گفتنــد 
هیــچ مشــکلی نیســت؛ محیــط زیســت هــم 
ــد  ــط گفتن ــدارد. فق ــکلی وجودن ــت مش گف
اگــر آب بیشــتری برداشــت کنیــد و تخلــف 

کنیــد، چاه تــان پلمــپ می شــود. 
ــان  ــن اســت کــه در اســتان کرم مشــکل ای
پروانــه نمی دهنــد. محیــط زیســت می گویــد 
اگــر آب منطقــه ای موافقــت کنــد، مجوزتــان 
را می دهیــم و نامــه ای در ایــن مــورد بــه مــن 
ــه ای،  ــه آب منطق ــردم ب ــه را ب ــد. نام دادن

ــد،  ــئول بودن ــور مس ــای عرب پ ــان آق آن زم
ــی  ــد از کل ــت! بع ــوع اس ــه ممن ــد ن گفتن
ــت از  ــه ای گف ــرکت آب منطق ــی، ش دوندگ
نظــر مــا مشــکلی وجــود نــدارد. رفتــم اداره 
آب و درخواســت پروانــه بهره بــرداری دادم و 
گفتــم بــا اینکــه 6، 7 ســال اســت کــه از آب 
شــیرین کن اســتفاده می کنــم هنــوز بــه 
ــکلی  ــد مش ــد! می گوین ــوز نداده ان ــن مج م
نــدارد، ولــی مــا بایــد طبــق بخشــنامه 
وزیــر از جهــاد کشــاورزی و محیــط زیســت 
اســتعام بگیریــم! جهاد کشــاورزی مشــکلی 
نــدارد و جــواب داده اســت، امــا محیــط 
مــا  اختیــار  در  کــه  می گویــد  زیســت 
ــرود.  ــتان ب ــه اس ــد ب ــده بای ــت و پرون نیس
االن حیرانیــم! هــر دفعــه کــه یــک ماشــین 
پیــدا می شــود، اســترس ایــن را داریــم کــه 
ببندنــد.  را  چاه مــان  می خواهنــد  شــاید 

ــم! ــه کنی ــم چ نمی دانی
ــم  ــکل ک ــا مش ــه ب ــرای مواجه ــا ب آی
ــش  ــز کاه ــری ج ــاره دیگ ــی چ آب
بــه  داریــم؟  آب  مصــرف  میــزان 
نظرتــان اگــر از شــما بخواهنــد مقــدار 
ــن  ــد چنی ــف کنی ــت آب را نص برداش

ــت؟  ــی اس ــزی عمل چی
ــًا  ــتیم. قب ــک آب هس ــاورزان مال ــا کش م
ــم ضــررش را  ــروز داری ــاد برداشــتیم و ام زی
ــم  ــر آب برداری ــروز کمت ــر ام ــم. اگ می بینی
بــرای نســل های آینــده آبــی باقــی می مانــد. 
ــان اســت.  ــق بچه هــای خودم ــن آب متعل ای
اگــر قانــون در کشــور درســت اجــرا می شــد، 
همــه راضــی بودنــد و درصــدی از برداشــت را 
کــم می کردنــد. امــا ایــن کاهــش بایــد پلــه 
پلــه انجــام شــود تــا مــردم بتوانند خودشــان 
را وفــق دهنــد. امــا االن قانــون رعایــت 
می گوینــد.  دروغ  مســئولین  و  نمی شــود 
ــه  ــد از هم ــد 25 درص ــاری می گوی اداره آبی
آب هــا کــم می کنــم، امــا فقــط از یکســری از 
چاه هــا کــم می کنــد. االن چاهــی کــه اصــًا 
مجــوز نــدارد، چــون بــا آقــای ایکــس رفیق و 
یــا فامیــل اســت دارد آب می کشــد. بعــد بــه 
مــن می گوینــد بایــد 50 درصــد کــم کنــی. 

ایــن چــه قانونــی اســت؟!  
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مطلــوب  ویژگی هــای  بــه  مقالــه  ایــن  در 
نهال هــای بــذری پایــه اهلــی پســته کــه 
ــکل  ــه ش ــد و ب ــیده دارن ــذری کش ــوالً ب معم
ــد، می پردازیــم. نهــال  گلدانــی عرضــه می گردن
ــرمایه گذاری  ــر س ــک عم ــاس ی ــب، اس مناس

ــد. ــت کنی ــاب آن دق ــت، در انتخ اس
از  را  نهــال  کــه  ایــن  بــر  عــاوه   •
می کنیــد.  تهیــه  معتبــر  نهالســتان های 
دقــت کنیــد کــه قبــل از خریــد نهــال، آن را 
از نزدیــک بررســی کنیــد تــا ریشــه آن فاقــد 
غــده و گــره باشــد. گــره و غــده بــه معنــای 

ــت. ــد اس ــود نمات وج

ــامت  ــان از س ــرای اطمین ــت ب ــر اس • بهت
نهــال، حتمــاً نهــال و خــاک آن را بــه 
آزمایشــگاه ببریــد تــا آن را از نظــر آلودگــی 

بــه قارچ هــا، باکتــری و ســایر عوامــل بیمــاری زا 
ــد. ــنجش قراردهن ــورد س ــد م ــژه نمات ــه وی ب

•  هرچــه ارتفــاع گلــدان نهــال بلندتــر 

از  به عــاوه،  اســت.  مطلوب تــر  باشــد، 
بدنــه  در  زه کــش  ســوراخ های  وجــود 
ــد. ــل کنی ــان حاص ــتیکی اطمین ــه پاس کیس

•  هنــگام خریــد نهــال دقــت کنیــد کــه ارتفاع 

و قطــر ســاقه، متناســب بــا ســن نهــال و حجم 
ــه باشد. ریش

ــی در  ــچ خوردگ ــد پی ــب، فاق ــال مناس •  نه
ــه  ــی ک ــت. زمان ــه اس ــه( و ریش ــه )یق طوق

ــرای  ــاه ب ــچ بخــورد، گی ــه پی ــا طوق ریشــه ی
ــرژی بیشــتری  ــی ان ــواد غذای ــال آب و م انتق
مصــرف می کنــد کــه بــر رشــد تأثیــر منفــی 

می گــذارد.

ــه از  ــی ریش ــزان بیرون زدگ ــه می ــر چ •  ه
ــت.  ــر اس ــد، مطلوب ت ــر باش ــتر کمت ــاک بس خ

ــودر  •  از دیگــر نشــانه های ریشــۀ ناســالم، پ
ــت خشــکیدگی و له شــدن  شــدن آن در حال

درصــورت پوســیده بــودن اســت. 
•  درصورتی کــه بتوانیــد یــک نهــال را از 
ســاقه بگیریــد و ریشــه از خــاک جــدا نشــود، 
یعنــی ریشــه پُــر و قــوی اســت و ایــن نهــال 

مناســب اســت.

ــا  ــت ی ــواب اس ــی خ ــوالً وقت ــال معم •  نه
اصطاحــاً خــزان کــرده بــه فــروش مــی رود. 
ــزاِن  ــض خ ــه مح ــت، ب ــان کاش ــن زم بهتری
ــا آخــر  نهــال اســت، امــا می تــوان نهــال را ت

ــت. ــم کاش ــتان ه زمس

متن کلیپ آموزشی
 »انتخاب نهال مناسب« 

منتشر شده در 9 اردیبهشت 99

ضرورت توجه 
به ویژگی های 

نهال پسته
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آقــای عســگراوالدی! وضعیــت فروش 
ــاری  ــال تج ــروع س ــول در ش محص
ــه لحــاظ قیمــت و مقــدار  ــد را ب جدی

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب را چط
ــاه  ــه م ــته در س ــارت پس ــبختانه، تج خوش
ــش  ــت بخ ــم رضای ــاری، رق ــال تج اول س
ــن را داشــت و مقــدار مناســبی  90 هــزار ت
پســته صــادر گردیــده و ایــن مرهــون 
قیمــت مناســب پســته در داخــل و خــارج 

بوده اســت.
تعییــن قیمــت پســته ایــران در 
بازارهــای جهانــی بــه دالر و در داخــل 
ــود؟ ــام می ش ــه انج ــال چگون ــه ری ب

ــکل  ــا ش ــه و تقاض ــته را عرض ــت پس قیم
ــاه  ــه م ــن س ــبختانه در ای ــد و خوش می ده
قیمــت دالر متناســب بــا قیمت هــای مــورد 
نظــر خریــداران خارجــی و فروشــندگان 
داخلــی اعــم از صادرکننــدگان و تجــار و 

ــود. ــاورزان ب کش

ــع عرضــه و  اینکــه قیمــت پســته تاب
تقاضــا اســت بــه چــه معنــی اســت؟ و 
ســایر عوامــل موثــر بــر قیمت پســته 

چــه هســتند؟
هــر عاملــی را کــه در نظــر بگیریــم بــه یکــی 
ــردد.  ــا برمی گ ــه و تقاض ــب عرض از دو جان
مثــًا در اوایــل پاندمــی کورونــا و کوچک تــر 
شــدن اقتصــاد جهانــی، تقاضــا را بــرای 
ــس  ــی لوک ــواد غذای ــی از م ــه یک ــته ک پس
داده بــود.  کاهــش  می شــود  محســوب 
ناپایــدار سیاســی و  همچنیــن، شــرایط 
ــدگان  ــزه صادرکنن ــی انگی ــادی داخل اقتص
بــه نوعــی تقاضــای  را کــم می کنــد و 
خریــد پســته از ســوی صادرکننــدگان کــم 

می شــود.
ــا  ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــداران ب باغ
ــه  ــته- ک ــت دالری پس ــرب قیم ض
معمــوالً بــا کســر اُنــس پســتۀ مشــابه 
ــکا  ــته آمری ــت پس ــه قیم ــبت ب نس

ــر  ــرخ دالر و در نظ ــنجند- در ن می س
ــرای  ــود ب ــیه س ــک حاش ــن ی گرفت
تاجــر، قیمــت پســته قابــل محاســبه 
ــبه  ــول محاس ــن فرم ــا ای ــت؛ آی اس

ــت؟  ــتباه اس اش
ــد  ــروز خری ــح اســت. ام محاســبه شــما صحی
پســته فندقــی از کشــاورزان در قیمــت 5 دالر 
بــرای صادرکننــده صرفــه دارد. بــا دالر امــروز، 
کــه قیمــت آن 28 هــزار تومــان اســت، دســت 
ــاز اســت کــه پســته فندقــی را  صادرکننــده ب
ــه  در قیمــت 140 هــزار تومــان بخــرد و کار ب
ــددی  ــل متع ــه دالی ــا ب ــد. ام ــان می افت جری
مثــل حمــل و نقــل طوالنــی و یــا قراردادهــای 
بلنــد مــدت و یــا ارســال پســته های نافــروش 
و یــا ریســک تغییــر قیمــت دالر ایــن عددهــا 
همیشــه همخــوان نیســتند و صادرکننــده 
دائمــاً در مخاطــره اســت. مثل همیشــه توصیه 
مــن بــه باغــداران ایــن اســت کــه خــود را وارد 
ــود  ــته های خ ــد و پس ــرات نکنن ــن مخاط ای
ــردن  ــر ک ــعه و بهت ــال توس ــند و دنب را بفروش
تولیــد خــود باشــند کــه منافــع دراز مــدت آن 
بســیار بیشــتر از ریســک های تجــاری اســت.

ــا  ــود دارد ت ــی وج ــا روش و فرمول آی
ــش  ــت محصول ــه ای از قیم ــدار مظن باغ

ــد؟ ــدا کن پی
معمــوالً قیمــت پســته ای کــه صادرکننــدگان 
ــرا  ــی پســته اســت، زی ــد قیمــت واقع می خرن
ــا را در  ــام پارامتره ــه ای تم ــده حرف صادرکنن
ــگاه  ــود. ن ــازار می ش ــرد و وارد ب ــر می گی نظ

گفت و گو با امیرعلی عسگراوالدی، تاجر باسابقه پسته ایران

وضع قیمت و تجارت پسته
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ــارج  ــته در خ ــت دالری پس ــه قیم ــردن ب ک
ــت  ــف قیم ــرای کش ــی ب ــور راه دقیق از کش
ــه  ــاس تجرب ــر اس ــت. ب ــداران نیس ــرای باغ ب
ــت دالری  ــته، قیم ــال گذش ــی 35 س صادرات
ــت  ــد از قیم ــس 10 درص ــا تلوران ــارج ب در خ
داخــل کمتــر یــا بیشــتر و دالیــل متعــدد ایــن 
اتفــاق در پاســخ بــه ســوال چهــارم ذکــر شــد. 
کشــاورزان و تجــار داخلــی می داننــد کــه قــرار 
نیســت صادرکننــده در هــر محمولــه صادراتــی 
اســتفاده ببــرد، مهــم ایــن اســت کــه در طــول 

ــراز مثبــت باشــد. ســال ت
ــزان  ــه می ــه و چ ــی چگون ــورم داخل ت
بــر آســتانه انتظــارات قیمتــی باغــداران 
اثــر داشــته؟ آیــا ایــن تــورم در قیمــت 
ــه؟  ــکاس یافت ــته انع ــی پس ــی فعل ریال

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 
ــاورزان  ــه کش ــاری ک ــاً انتظ ــرد و عم نک
ــبت  ــه نس ــا ب ــش قیمت ه ــران از افزای ای

ــورم داشــتند، محقــق نشــد. ت
دو  گفته هایشــان  در  باغــداران 
گله منــدی را مطــرح می کننــد: 
1- تجــار قیمــت دالری پســته را در 
بازارهــای خارجــی پاییــن آورده انــد 
2- تجــار در حــق کشــاورز اجحــاف 
می کننــد و قیمــت ریالــی را پاییــن 
اعــالم می کننــد تــا حاشــیه ســود 
ــت  ــد؛ واقعی ــب کنن ــی کس باالی

ــت؟ ــما چیس ــد ش ــرا از دی ماج

ایــن گله منــدی کشــاورزان اصــًا صحیــح 
نیســت و صادرکننــدگان مقصــر نیســتند. 
قیمــت پســته را عرضــه و تقاضــا تعییــن 
ــران  ــته ای ــزرگ پس ــازار ب ــًا ب ــد و اص می کن
ــکان  ــدگان ام ــاد صادرکنن ــیار زی ــداد بس و تع
چنیــن اجحافــی را بــه آنهــا نمی دهــد. در 
صحنــه بین المللــی هــم در شــرایط رکــود 
رقابــت  پارامتــر  صرفــاً  جهانــی  اقتصــاد 
ــدارن  ــار خری ــدگان و فش ــگ صادرکنن تنگاتن

می ســازد. را  قیمت هــا 
برخــی از تجــار موضــوع خریــد پســته 
از کشــاورز را بــه صــورت دالری مطــرح 
ــد و  ــن روش خری ــابقه ای ــد، س می کنن
ــن  ــه اســت؟ ای نحــوه اجــرای آن چگون
ــود و  ــام می ش ــی انج ــه دالیل ــه چ کار ب
چــه کارکــردی دارد؟ اگــر قیمــت پســته 
ــن  ــام ای ــت، انج ــرخ دالر اس ــی از ن تابع

کار چــه توجیهــی دارد؟
ــی را  ــن اســت کــه ارزش پول ــن روشــی نوی ای
حفــظ می کنــد و کشــاورزان را از دغدغــه 
ــی  ــد، ول ــال حفــظ می کن ــی ارزش شــدن ری ب
ــی دو  ــم تیغ ــن ه ــه ای ــد توجــه داشــت ک بای
ــه  ــا ب لبــه اســت کــه هــر آن ممکــن اســت ی
صادرکننــدگان و یــا بــه کشــاورزان لطمــه وارد 
کنــد. بــرای کارآمــدی ایــن روش، بســیار بایــد 
ــته  ــاورز پس ــال، کش ــوان مث ــرد. به عن ــر ک فک
ــده  ــه صادرکنن ــه دالر ب ــی ب ــورت مدت را به ص
می فروشــد 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 
ــاری  ــرخ دالر، فش ــک ن ــردن ریس ــه ک و اضاف

جدیــد بــه طرفیــن اســت.
باتوجــه بــه شــرایط کنونــی، آیــا 
شــرکت  ماننــد  تشــکلی  تأســیس 
ــا  ــی و ی ــیوم صادرات ــی، کنسرس تعاون
ادغــام چنــد شــرکت تجــاری می توانــد 
راهــکاری بــرای کاهــش مشــکالت 

ــد؟  ــران باش ــته ای پس
ــه  ــت ک ــوب اس ــیار خ ــده بس ــن ای در کل، ای
ــت در  ــل پارامون ــدر مث ــک لی ــران ی ــته ای پس
ــم  ــد بپذیری ــا بای ــد، ام ــته باش ــکا را داش آمری
ــش  ــن بخ ــد از بط ــرکتی بای ــن ش ــه چنی ک
خصوصــی بجوشــد. و ااِل تجربــۀ ناموفق شــرکت 
تعاونــی رفســنجان و یــا شــرکت ایرانیــان را در 
دهه هــای گذشــته دیده ایــم. ســاختار سیاســی 
ــور  ــرای ظه ــا بســتر مناســبی ب و اقتصــادی م
چنیــن شــرکت های بزرگــی را نمی دهــد و 
انگیــزه ای بــه ســرمایه گذاران ایرانــی و خارجــی 
ــد  ــک هایی را بنماین ــن ریس ــه چنی ــداده ک ن
پــر  ســرمایه گذاری های  چنیــن  بســوی  و 

ــد. ــران برون ــی ای ــرایط فعل ــری در ش خط
بــه نظر شــما آیــا امــکان اصــالح زنجیره 
تأمیــن پســته از ســمت باغــدار، یعنــی 
تجمیــع خــرده مالکــی و ســپس ادغــام 
ــراوری و  ــته، ف ــد پس ــای تولی مجموعه ه
فــروش تحــت یــک مجموعــه در پســته 

ــود دارد؟ ــران وج ای
تبدیــل نظــام خــرده مالکــی بــه شــرکت های 
بــزرگ کشــاورزی بســیار مفیــد اســت؛ هــم 
ــا  ــد را افزایــش می دهــد و هــم قیمت ه تولی
را اقتصــادی می کنــد و هــم کیفیــت پســته 
را بــاال می بــرد. امــا وضعیــت نابســامان 
ــه  ــغول ب ــه را مش ــادی هم ــی و اقتص سیاس
گــذران روزمــره کرده اســت و انگیــزه ای بــرای 
ــرای کســی به جــا  ــدت ب ــزی دراز م برنامه ری
برنامه ریزی هــای  اینهــا  نگذاشــته اســت. 
ــد  ــت و می بینی ــی اس ــش خصوص کان بخ
کــه ســهم بخــش خصوصــی در اقتصــاد مــا 
ناچیــز اســت و بخــش دولتــی و خصولتــی و 
نظامــی مــا هــم کــه تــوان چنیــن کارهایــی 

ــدارد. را ن
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گفت و گو با علی اکبر طاووسیان، فعال کهنه کار بازار پسته

صرفًا تاجر ایرانی تعیین کننده قیمت نیست

ــته  ــت پس ــیان! قیم ــای طاووس آق
ایــران چگونــه تعییــن می شــود؟

تعییــن قیمــت پســته بــر اســاس معــادالت 
اقتصــادی نیســت و فعــًا بــر اســاس 
معمــوالً  می شــود.  تعییــن  دالر  نــرخ 
ــرخ دالر  ــه ن ــح ب ــه صب ــح ب ــکان صب مال
ــان  ــه پسته ش ــی ک ــد و زمان ــگاه می کنن ن
بخواهــد فــروش بــرود، بــه مــا می گوینــد از 
فــان قیمــت کمتــر نــده! مخصوصــاً ماهــا 
ــه  ــًا دنبال ــتیم فع ــکار هس ــه حق العمل ک
ــر،  ــال حاض ــتیم. در ح ــرخ دالر هس روی ن
عرضــه و تقاضــا نقــش چندانــی در تعییــن 
قیمــت پســته نــدارد، بلکــه قیمــت پســته 
دنبالــه روی نــرخ دالر اســت. نــه تنهــا نــرخ 
ــز  ــه چی ــت هم ــع قیم ــه وض ــته، بلک پس

همین طــور اســت.
ــه  ــددی ب ــک ع ــت دالر را در ی قیم
ــرب  ــته ض ــت دالری پس ــوان قیم عن
ــت  ــن قیم ــد ای ــد و می گوین می کنن
ــت  ــن درس ــا ای ــت. آی ــته اس پس

ــت؟ اس
ــی پســته را  ــرخ ریال ــق ن ــن طری ــه، از ای بل
درمی آورنــد. امــا نــرخ دالر معمــوالً بــه 

ــان دارد.  ــاعتی نوس ــورت س ص
خب! قیمت پسته چند دالر است؟ 

ــام  ــا را اع ــدگان نرخ ه ــوالً صادرکنن معم
ــا  ــه آنه ــی اســت ک ــن قیمت ــد و ای می کنن
خوشــبختانه،  می کننــد.  صــادر  دارنــد 
اینترنــت همــه جــا حتــی بــه دهــات هــم 
ــگاه  ــح ن ــه صب ــح ب ــکان صب ــه و مال رفت
می کننــد و از نرخ هــای خارجــی باخبــر 
می شــوند. معمــوالً نــرخ پســتۀ بــاب طبــع 
ــرب در  ــد و ض ــن را می گیرن ــا چی ــا ی اروپ
نــرخ دالر می کننــد و قیمــت را بــه دســت 
می آورنــد و آن را مبنــا قــرار می دهنــد. 
کــه صادرکننــدگان  دالری  قیمــت 
ــت  ــه دس ــور ب ــد چط ــالم می کنن اع

؟ یــد می آ

به طــور کلــی، فــرض کنیــد همــان نرخــی 
ــن از  ــا در چی ــا ی ــورو در اروپ ــه ی ــه ب ک
ــا  ــه بعضی ه ــد. البت ــدگان می خرن صادرکنن
رقابــت نابه جایــی می کننــد و نرخ هــا را 

ــت.  ــت اس ــه نادرس ــد ک ــن می آورن پایی
قیمــت دالری پســته طــی چند ســال 
گذشــته خیلــی نوســان داشــته، چــه 

عاملــی باعــث این نوســان اســت؟ 
توســط  معمــوالً  نابه جــا  رقابت هــای 
کســانی کــه بلــد نیســتند و تــازه وارد 
ــه پســته را  ــا کســانی ک ــوند ی ــازار می ش ب
ــد و از آن طــرف  ــه صــورت قاچــاق می برن ب
می گیــرد.  صــورت  می کننــد،  وارد  کاال 
ــمی  ــول و رس ــور معم ــه به ط ــانی ک کس
صــادر می کننــد یــک مقــدار در ایــن 
ــان  ــراً قاچاقچی ــد. اکث ــکل دارن ــا مش قضای
یــا کارت هــای اجــاره ای کــه تعهــدی 
ــن کار را  ــد ای ــدن ارز ندارن ــرای برگردان ب

. می کننــد
این کار به ضرر کشاورز نیست؟

بــه ضــرر کل منافــع ملــی اســت. امــا 
کســانی کــه بایــد جلــوی ایــن کار را بگیرند 
ــد. ــال کاری می کنن ــاً اهم ــفانه گاه متأس
ــت  ــه قیم ــد ک ــما معتقدی ــس ش پ
ــدد  ــر از ع ــد باالت ــته بای دالری پس

ــد؟ ــی باش فعل
ــت  ــی قیم ــت، ول ــوب اس ــود خ ــر بش اگ
دالری بایــد قابــل رقابــت بــا رقبــای پســته 

ــران باشــد. ای
االن عــده ای در داخــل می گوینــد 
مــا پســته را بــه دالر می خریــم، 

ــه؟ ــی چ ــن یعن ای
کــه  حســاب هایی  براســاس  نمی دانــم! 
خودشــان کردنــد ایــن کار را می کننــد. 
بــه نظــر مــن، ایــن کاری کــه دارنــد انجــام 
ــوده  ــخاصی ب ــکاری اش ــا هم ــد ب می دهن
کــه کارشــان صــادرات پســته نبــوده اســت؛ 
بعضــاً هــم احتمــاالً اینهــا صــراف بوده انــد. 

بعضــی اوقــات صراف هــا عملیاتــی کــه 
ــد ممکــن اســت پولشــویی  انجــام می دهن
ــن مســئله در پســته  ــر ای ــر شــود. اگ تعبی
ایــران ادامــه پیــدا کنــد ممکــن اســت یــک 
خطــر جــدی بــرای صــادرات پســته باشــد 
ــود  ــه به وج ــد و فاجع ــم کنن و آن را تحری

آورد.
صرفــاً ایــن مســئله روی قیمــت 
ــری دارد.  ــه اث ــل چ ــته در داخ پس
ــد مشــکلی ایجــاد کنــد  ــا می توان آی

ــر؟ ــا خی ی
اصــًا چــرا بایــد این طــوری شــود؟! معمــوالً 
اقتصــاد ناســالم ایــن چیزهــا را ایجــاد 
می کنــد کــه همــه دنبــال مســائلی از ایــن 
ــن کار را  ــه ای ــخصی ک ــد. ش ــت می رون دس
می کنــد احتمــاالً می خواهــد رقابتــی بکنــد 
و خــودی نشــان دهــد و ظاهــراً می خواهــد 
در جهــت کمــک بــه کشــاورزها ایــن کار را 
ــت  ــم عاقب ــر نمی کن ــن فک ــی م ــد، ول بکن

خوبــی داشــته باشــد.
ــت  ــن کار در جه ــد ای ــر می کنی فک
کمــک بــه کشــاورز اســت یــا رقابــت 

بــا ســایر تجــار؟
ــد،  ــن کار را می کن ــه دارد ای ــی ک آن کس
فکــر می کنــد کــه دارد بــه کشــاورز کمــک 
ــد خــودش  ــًا می خواه ــی عم ــد، ول می کن
را نشــان دهــد. عقیــده مــن ایــن اســت کــه 

عاقبــت خوشــی نخواهــد داشــت.
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در بــازار 200 هــزار تنــی پســته 
ــد  ــدر می توان ــن کار چق ــران، ای ای

ــد؟  ــذار باش اثرگ
اثــری  چــه  پارســال  بــورس  ببینیــد 
گذاشــت! اثــرش منفــی بــود. نتیجــه 
ــه همــان حالــت  ایــن کار هــم احتمــاالً ب

درخواهــد آمــد.
قیمــت  می گوینــد  کشــاورزان 
ــه دالر اســت، پــس  ــران ب پســته ای

ــد. ــا بخری ــد دالری از م بای
ــت،  ــه دالر اس ــادرات ب ــال ص ــر ح ــه ه ب
بــه ریــال کــه صــادر نمی شــود. ماشــاءاهلل 
ــت  ــان قیم ــده اند و هم ــگ ش ــه زرن هم
را طلــب می کننــد. امــا ایــن فرمــول 
درســت نیســت. بایــد یــک حســاب و 
کتابــی باشــد. ببینیــد! هزینــه آمــاده 
ــدر  ــادرات چق ــرای ص ــول ب ــازی محص س
می شــود؛ نــرخ تــورم مملکــت چقــدر 
اســت؛ کشــاورزان چقــدر بایــد بــه قیمــت 
اضافــه بکننــد؛ اینهــا بایــد حســاب شــود 
ــًا  ــی فع ــن شــود. ول ــد قیمــت تعیی و بع
نمی شــود  و  اســت  ناســالم  اقتصــاد 
ــر  ــه نظ ــا را داشــت. ب ــن چیزه ــار ای انتظ
مــن وقتــی یــک هــرج و مــرج اقتصــادی، 
ــیختگی  ــام گس ــا لج ــادی ی ــران اقتص بح
ــادالت  ــود روی مع ــر نمی ش ــم، دیگ داری

ــرد. ــاب ک حس
ــته را  ــت پس ــد قیم ــه می گوین اینک
ــد  ــن می کن ــا تعیی ــه و تقاض عرض

یعنــی چــه؟
عرضــه و تقاضــا یعنــی خریــدار و فروشــنده 
ــدار  ــد و خری ــرار می گیرن ــل هــم ق در مقاب
پســته در داخــل حســاب می کنــد کــه اگــر 

ــش  ــاب هزینه های ــا حس ــرد و ب ــته بخ پس
ــش  ــزی برای ــد چی ــرف بفروش ــرد آن ط بب
ــود دارد،  ــد س ــر ببین ــه؛ اگ ــا ن ــد ی می مان
پســته را می خــرد و تولیدکننــده هــم 

ــرد. ــر می گی ــودش را در نظ ــع خ مناف
ــته االن  ــت پس ــد قیم ــما گفتی ش
ــت  ــا تبعی ــه و تقاض ــون عرض از قان
ــه  ــد ک ــح می دهی ــد. توضی نمی کن

ــاده؟ ــی افت ــه اتفاق چ
بحران هــای  وجــود  امــر  ایــن  دلیــل 
ــرخ  ــت. االن ن ــت اس ــادی در مملک اقتص
دالر نوســان دارد و بــاال و پاییــن می شــود. 
اگــر اقتصــاد ســالم حرکــت می کــرد، 
ــا  ــه و تقاض ــده عرض ــت قاع ــد گف می ش

قیمــت پســته را تعییــن می کنــد.
بعضــی از تجــار معتقدنــد هزینه هایی 
کــه بــرای آمــاده ســازی و صادرکردن 
پســته می پردازنــد بــاال اســت. نظــر 

ــما چیست؟  ش
ســاله  هــر  مملکــت  در  تــورم  نــرخ 
بــاال مــی رود و روی همــه چیــز اثــر 
می گــذارد؛ هزینه هــای حمــل و نقــل، 
بیمــه، دســتمزد کارگــر، هزینــه انبــارداری 

و ســورتینگ پســته بــاال مــی رود.
ــال  ــته در س ــادرات پس ــع ص وض

ــوده؟ ــور ب ــد چط جدی
معمــوالً در گذشــته، در مجمــوع ماه هــای 
مهــر، آبــان و آذر چیــزی حــدود 100 هزار 
تــن می توانســتیم صــادر کنیــم و اوج 
ــاه بوده اســت.  ــا آخــر آذرم ــان ت صادرات م
ــود  ــدار رک ــک مق ــم ی ــر می کن االن فک
ــه  ــز ب ــال نی ــه امس ــدوارم ک ــت و امی اس

ــن حــد برســیم. ای

خیلــی از کشــاورزان بــه دلیــل تورمی 
کــه شــما گفتیــد هزینه هــای خریــد 
ــاد  ــان زی ــم و باغداریش ــود و س ک
اســت و معتقدنــد بایــد قیمت پســته 

باالتــر بــرود. 
ــه  ــا را ک ــی م ــورم داخل ــرخ ت ــش ن افزای
ــد قبــول  مصــرف کننــده خارجــی نمی آی
ــرخ  ــه ن ــده خارجــی ب ــد! مصــرف کنن کن
ــد.  ــگاه می کن ــودش ن ــت خ ــورم مملک ت
افزایــش تــورم آنهــا بــه انــدازه مــا نیســت 
ــه  ــی ک ــد قیمت ــده ببین ــر مصرف کنن و اگ
اضافــه شــده باالتــر از نــرخ تورم شــان 
ــذارد و کاالی  ــن می گ ــت، کاال را زمی اس
جانشــین دیگــری می خــرد و مصــرف 
نــرخ  نمی توانیــم  کــه  مــا  می کنــد. 
ــده  ــه مصرف کنن ــان را ب ــورم مملکت م ت

ــم. ــل کنی ــی تحمی خارج
می گوینــد پســته در کشــور مقصــد 
دو، ســه برابــر قیمــت دالری پســته 
در ایــران فــروش مــی رود. ایــن 

ــت؟ ــت اس ــرف درس ح
ــی  ــت زندگ ــد در آن مملک ــد بروی ــما بای ش
ــی  ــه مبنای ــر چ ــا ب ــد آنه ــا ببینی ــد ت کنی
ــرف  ــلماً آن ط ــد! مس ــذاری می کنن قیمت گ
هرقــدر قیمــت را اضافــه کننــد ازشــان 

مالیــات می گیرنــد.
ــدارم،  ــور اشــراف ن ــن ام ــه ای ــاد ب مــن زی
ولــی یــک وقتــی پــرس و جــو کــردم کــه 
در آلمــان وضــع چطــور اســت؛ اگــر آنجــا 
قیمــت از یــک حــد باالتــر باشــد، مابقی را 
ــان  ــد. مملکت ش ــات می گیرن ــا مالی از آنه
آنهــا  دارد.  قانــون  و  اســت  درســت 
ــد.  ــاب کنن ــد حس ــور بای ــد چه ط می دانن
ــت  ــران دس ــته ای ــت پس ــن قیم کل تعیی
ــما  ــی ش ــت! وقت ــی نیس ــی ایران صادراتچ
رقیبــی مثــل آمریــکا داریــد چــه کار 
ــر  ــد ارزان ت ــد؟! مجبوری ــد بکنی می خواهی

ــد. ــا بخرن ــد ت بدهی
مــن ســال 1360 یــک ســفر تجــاری 
ــخصی  ــا ش ــتم. در آنج ــس داش ــه انگلی ب
کارخانــه تولیــد بیســکویت داشــت، پســته 
ــه  ــان ب ــد ایش ــرد. می گفتن ــم کار می ک ه
ــات نمی دهــد. مــن  هیچ کــس وقــت ماق
ــم  ــم می خواه ــم و گفت ــفارت رفت ــه س ب
از ایــن آقــا وقــت بگیــرم. خاصــه اینکــه 
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ــان  ــم. ایش ــا رفت ــه آنه ــل کارخان ــه مح ب
ــان  ــه را نش ــه کارخان ــرد و هم ــن را ب م
کــرد.  معرفــی  را  آن  مدیــران  و  داد 
وقتــی نشســتیم در دفترشــان، گفتــم 
می خواهــم بــه شــما پســته بفروشــم. 
ایشــان گفت کار شــما چــه ُحســنی دارد؟ 
ــان  ــت؟ کیفیت ت ــوب اس ــفرتان خ ترانس
ــر  ــز دیگ ــد چی ــد؟ و چن ــر نمی کن تغیی
گفتنــد. مــن آن موقــع دلخــور شــدم و بــا 
خــودم گفتــم چــرا این طــوری حــرف زد. 
ــن  ــه راه آه ــرد و ب ــوار ک ــن را س ــد م بع
آورد. در مســیر بــه مــن گفــت مــن اینهــا 
را بــه شــما گفتــم، ولــی بــرو ببیــن اگــر 
ــا  ــی ب ــکاری کن ــن هم ــا م ــی ب می توان
ــت  ــاً راس ــدم واقع ــر. دی ــاس بگی ــن تم م
ــن  ــور م ــم! منظ ــا نمی توانی ــد، م می گوی
ــی مثــل  ــا وجــود رقیب ــه ب ــن اســت ک ای
آمریــکا چــاره ای جــز ارزان تــر فروختــن از 

نداریــم. آمریکایی هــا 
امــروز قیمــت پســته مــا نســبت بــه 
ــر  ــوع آمریکایــی اش خیلــی پایین ت ن

اســت. ایــن طــور نیســت؟
می گویــم.  شــما  بــه  االن  را  علتــش 
پســته ایــران نیــاز بــه یــک شــرکت دارد 
ــد؛  ــی باش ــه دولت ــی و ن ــه تعاون ــه ن ک
اگــر  داخلــی  تولیدکننــدگان  یعنــی 
بتوانــد شــرکتی نظیــر پارامونــت آمریــکا 
تشــکیل بدهنــد و محصــوالت خودشــان 
ــد  ــد، می توانن ــع کنن ــل آن جم را داخ
چنیــن توفیقــی پیــدا بکننــد. در آمریــکا 
ــت  ــام پارامون ــه ن ــدرت خــاص ب ــک ق ی
ــکا  ــته آمری ــد پس ــه 60 درص ــت ک هس
تولیــد  خــودش  دارد؛  اختیــار  در  را 
می کنــد و می توانــد تصمیــم بگیــرد 
ــد  ــران چن ــد در ای ــد. می دانی و اجــرا کن
هــزار تولیدکننــده وجــوددارد کــه اکثــراً 
ــده  ــی عم ــتند و حت ــک هس ــرده مال خ
ــت  ــل پارامون ــم در مقاب ــش را ه مالکان
ــاب آورد! ــه حس ــک ب ــرده مال ــود خ می ش

اگــر تولیدکننــدگان داخلــی بتواننــد 
یــک تشــکل بــزرگ بــه وجــود بیاورنــد، 
کــه در ایــران یــک چنیــن چیــزی هــم 
اتفــاق نمی افتــد، آن وقــت می تواننــد 
ــه  ــه چ ــته را ب ــه پس ــد ک ــق کنن تواف
ــش  ــن کار را بخ ــند. ای ــی بفروش قیمت

ــی  ــد؛ تعاون ــام ده ــد انج ــی بای خصوص
و بــورس در ایــران نتیجــه مطلوبــی 
ــی  ــای خصوص ــر بخش ه ــته اند. اگ نداش
فعــال باشــند و مدیریــت صحیحــی 
اعمــال کننــد، توفیــق بیشــتری خواهند 

ــت. داش
ــکیل  ــکان تش ــران ام ــرایط ای ــرا در ش چ

ــدارد؟ ــود ن ــرکتی وج ــن ش چنی
از همــان روزی کــه بــه دنیــا آمدیــد 
ایــن را شــنیده اید کــه گفته انــد اگــر 
ــریک  ــم ش ــدا ه ــود، خ ــوب ب ــریک خ ش
ــا  ــوع ج ــن موض ــا همی ــت! اینج می گرف
افتــاده و نرفتیــم دنبالــش کــه ببینیــم آیا 
ــا نادرســت!  ــن حــرف درســت اســت ی ای
اکثــر شــرکت های خانوادگــی در  امــا 

ایــران توفیــق داشــته اند.
ــرکتی در  ــن ش ــم چنی ــرض کنی ــر ف اگ
ایــران تشــکیل شــود؛ فکــر نمی کنیــد 
ــی  ــی به راحت ــت مداران آمریکای سیاس

آن را تحریــم کننــد؟
ــه کار  ــد ک ــم می کنن ــی تحری ــا موقع آنه
صــادرات پســته را کســانی بــه دســت 
ــول پســته را جــای  ــاً پ ــه نهایت ــد ک بگیرن
دیگــری ببرنــد و یــا پولشــویی شــود. اگــر 
شــرکتی بیایــد و کار درســت انجــام دهــد، 
ــد. ــن کار را بکن ــد ای ــکا نمی توان ــز آمری هرگ
برخــی معتقدنــد بایــد یک شــرکت 
ــران  ــته در ای ــادرات پس ــزرگ ص ب
ــر  ــده ای دیگ ــم و ع ــیس کنی تأس
ــل  ــه دلی ــا ب ــکل م ــد مش می گوین
ــت و  ــی اس ــرده مالک ــاختار خ س
بایــد مشــکل در ایــن قســمت حــل 

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــود. نظ ش

بــزرگ  شــرکت های  بشــود  اگــر 
کشــاورزی تشــکیل شــود و خودشــان 
ــت.  ــر اس ــی بهت ــد، خیل ــم بگیرن تصمی
یعنــی خــرده مالــک در ایــن شــرکت 
ــود  ــف ش ــود و موظ ــهیم ش ــدی س تولی
کــه پســته اش را در همیــن شــرکتی کــه 
ــاند. ــروش برس ــه ف ــور دارد ب ــریکش حض ش
ــا وضــع فعلــی شــما حتــی  پــس ب
ــته  ــت پس ــدن قیم ــک ش ــه نزدی ب
ــدی  ــم امی ــکا ه ــه آمری ــران ب ای

ــد؟ نداری
ــم.  ــا نمی توانی ــد. م ــدرت دارن ــا ق ــه، آنه ن
قیمــت  بــه  را  پســته مان  بایــد  مــا 
ــته  ــد پس ــا در تولی ــم. م ــر بدهی پایین ت
بایــد بهــره وری را بــاال ببریــم؛ یعنــی 
تولیــد محصــول در یــک هکتــار بــاال 

ــرود. ب
برخــی می گوینــد قیمــت اول فصــل 
توســط یکســری از کانون هــای غیــر 
ــود و  ــالم می ش ــران اع ــمی در ای رس
ــن  ــد. ای ــان می چرخ ــه ده ــان ب ده

درســت اســت؟
ــم  ــوع ه ــن موض ــًا ای ــن، فع ــر م ــه نظ ب

ــت.  ــت دالر اس ــه روی قیم دنبال
ــی  ــای صادرات ــاب کاره ــل از انق ــن قب م
را  ایــران  پســته  صــادرات  شــرکت 
نیویــورک و  می کــردم و دو شــعبه در 
ــه و  ــا عرض ــتیم. آن روزه ــورگ داش هامب
تقاضــا، قیمــت را تعییــن می کــرد و ایــن 
ــه  ــای نابه جــا وجــود نداشــت ک حرکت ه
بــه قــول شــما یــک نهادهــای غیررســمی 

ــد. ــن کنن ــت را تعیی قیم
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در این شرایط باید چکار کرد؟
یکســری از دوســتان مــا عــادت کرده انــد 
کــه در مقابــل هــم جبهــه بگیرنــد. قبــًا 
بــود، االن  ایــن عــادت در رفســنجان 
همــه جــای ایــران عــادت شده اســت. 
صادرکننــدگان بــا تولیدکننــدگان الزم 
ــد اینجــا یــک  ــزوم هــم هســتند. بای و مل
ــا منافــع  ــر فکــر کننــد ت مقــدار منطقی ت
ــه  ــی ک ــود؛ کس ــن ش ــروه تأمی ــر دو گ ه
می کنــد  صــادر  و  می خــرد  را  پســته 
می خواهــد ســود ببــرد یــا نهایتــاً هزینــه 
و درآمــدش ســر بــه ســر شــود، کشــاورز 
هــم کــه تولیــد کــرده می خواهــد بهــای 

ــرد. ــاله اش را بب ــک س ــت ی زحم
موضــع  یــک  روی  کشــاورزان 
ــار  ــد تج ــد؛ می گوین ــئله دارن مس
ــت دالری  ــرف قیم ــد آن ط رفته ان

ــد! ــن آورده ان ــته را پایی پس
ــن  ــم! انجم ــش بکن ــک خواه ــم ی می توان
ــن کار را  ــه ای ــانی ک ــد کس ــته ببین پس
ــد  ــتند؟! ببین ــانی هس ــه کس ــد چ می کن
ــه!  ــا ن ــتند ی ــا هس ــود تولیدکننده ه از خ
پســته،  تولیدکننده هــای  از  بعضــی 
ــاتی  ــدند، احساس ــزرگ ش ــان ب بچه هایش
ــاره را  ــاورزان بیچ ــول کش ــدند، محص ش
ــان روی  ــول خودش ــا محص ــد و ب گرفتن
ــا را  ــن کاره ــد ای ــتند و دارن ــم گذاش ه

ــه پنجــاه  ــی ک ــک آدم منطق ــد. ی می کنن
ســال دارد صــادرات می کنــد ایــن کارهــا 
ــن  ــه ای ــم در منطق ــراً ه ــد. اکث را نمی کن
کار رواج پیــدا کرده اســت. اینهــا هــم 
خودشــان ضــرر کردنــد، هــم بــه مملکــت 

ــاندند. ــرر رس ض
کشــاورزان  ایــن،  بــر  عــالوه 
ــود  ــیه س ــار حاش ــد تج می گوین
خیلــی باالیــی دارنــد و بــرای 
ــا فشــار  ــه م ــن ســود ب کســب ای

می آورنــد.
مــن  نیســتم،  صادراتچــی  مــن 
می بینــم  مــن  هســتم.  حق العملــکار 
کشــاورزان می گوینــد تــا قــران آخــر بایــد 
حتمــاً بــه جیــب خودمان بــرود. پســته ای 
کــه احتمــاالً 180 هــزار تومــان مــی ارزد 
ــان  ــر از 200 هــزار توم ــد کمت را می گوین
ــد.  ــم می گیرن ــرش را ه ــران آخ ــا ق ــده! ت ن
بــه نظــر شــما چــرا تولیدکننــدگان 
ــوند  ــع نمی ش ــم جم ــا ه ــته ب پس
ــه  ــا پســته را صادرکننــد و آن را ب ت
ــند؟ ــب بفروش ــر و دلچس ــت باالت قیم

ــک  ــد ی ــه برون ــتند ک ــن را نداش ــوان ای ت
تشــکیل  حســابی  و  درســت  شــرکت 
دهنــد و خودشــان صــادر کننــد. بــه 
نظــر مــن، هیــچ اشــکالی نــدارد کــه 
ایــن کار را بکننــد. اگــر مدیریــت صحیــح 

ــود  ــن س ــان ای ــد خودش ــد می توانن دارن
باالیــی کــه می گوینــد را ببرنــد. اگــر 
بتواننــد تشــکل خصوصــی و خوبــی بــرای 
ــد و ســهامدارش  خودشــان تشــکیل دهن
خــود تولیدکننده هــا باشــند و موظــف 
باشــند پسته شــان را تحویــل همیــن 

ــت. ــوب اس ــد، خ ــرکت دهن ش
امســال بعضــی از شــرکت ها گفتنــد 
ــورت دالری  ــه ص ــته را ب ــا پس م
ــکلی  ــن کار مش ــا ای ــم. آی می خری

دارد؟
ــی  ــه کس ــت ک ــن کار آزاد اس ــاً ای حتم
شــرکت درســت کنــد و بخواهــد ابتــکار به 
خــرج بدهــد. ان  شــاءاهلل کــه ســود ببرنــد. 
ما بــه اقتصــاد بســته و کمونیســتی اعتقاد 
نداریــم. هــر کــس می توانــد آزادانــه خرید 
و فــروش کنــد. منتهــی پســته متعلــق بــه 
تولیدکننــدگان اســت و نبایــد آن را نابــود 
کننــد. اگــر ســرمایه متعلــق بــه خودشــان 
ــدارد.  ــکال ن ــد، اش ــک بکنن ــد، ریس باش
ــر  ــی اگ ــد، ول ــود ببرن ــه س ــاءاهلل ک ان ش
نبردنــد هــم مــال خودشــان اســت. ولــی 
روی مــال مــردم نبایــد ریســک کــرد و آن 

را از بیــن بــرد.
شــما گفتیــد ایــن کار عاقبــت 

نــدارد! خوشــی 
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 
ــس  ــش را پ ــد  پول ــد و نتوان ــرر بکن ض
بدهــد کــه معمــوالً چنیــن اســت. وقتی 
ــده را  ــد تولیدکنن ــس بده ــت پ نتوانس
بدبخــت می کنــد. اگــر ســرمایه خودش 
باشــد هیچ اشــکالی نــدارد، آزاد اســت و 
ــش را دارد. در هــر صــورت  ــار مال اختی
برعهــده خریــدار  بایــد  ریســک آن 

باشــد.
می آوریــم  دالر  مــا  می گوینــد 
ــت آن  ــاورز خواس ــت کش و هروق
ــم و  ــال می کنی ــه ری ــل ب را تبدی

می پردازیــم.
می گویند تا عمل فرق دارد!
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نی 
رگا

باز

1    در مــاه ســوم ســال محصولــی جــاری، 
ماننــد مــاه گذشــته، میــزان صــادرات قابل 
ــاه  ــته در آذرم ــادرات پس ــود. ص ــه ب توج
نزدیــک بــه 28 هــزار تــن، معــادل پســته 
ــن  ــد. ای ــزارش ش ــت، گ ــک در پوس خش
عــدد نســبت بــه صــادرات مــاه قبــل کــه 
41 هــزار تــن گــزارش شــده بود بــا حــدود 
ــن  ــا ای ــوده، ام ــراه ب ــت هم ــد اُف 32 درص
کاهــش بــه دلیــل نزدیکــی بــه تعطیــات 

ســال جدیــد میــادی، طبیعــی اســت.
2    آمــار تجمعــی 95 هــزار تنــی صادرات 
ــران در ســه  پســته خشــک در پوســت ای
مــاه اول ســال محصولــی نشــان می دهــد، 
ــزان صــادرات در  ــن از کل می ــزار ت 54 ه
ایــن ســه مــاه بــه شــرق دور صــادر 
شده اســت. بایــد در نظــر داشــت کــه 
پســته کالیفرنیــا صــادرات 48 هــزار تنــی 
ــت. ــه کرده اس ــرق دور را تجرب ــازار ش ــه ب ب
3   تعطیلی هــای اجبــاری و گســترده 
ــتانه  ــا در آس ــی کرون ــه اپیدم ــوط ب مرب
ســال جدیــد، باعــث رکــود و کاهــش 

ــازار اروپــا شده اســت،  کشــش خریــد در ب
امــا همچنــان عامــل قیمــت باعــث شــده 
در برخــی بازارهــا کــه خریــد پســته 
ایرانــی  پســته  ندارنــد،  ســوپرمارکتی 
جذابیــت بیشــتری داشــته باشــد. ماننــد 
ــته  ــرای پس ــا ب ــته تقاض ــای گذش ماه ه
ــادی  ــح زی ــت و ترجی ــاال اس ــدان ب ناخن
ــل  ــدان در مقاب ــد پســته ناخن ــرای خری ب

ــود دارد. ــته وج ــز پس ــد مغ خری
ــبه  ــه ش ــته ب ــی پس ــادرات تجمع 4   ص
قــاره هنــد حــدود 10 هــزار تــن گــزارش 
ــروش  ــهم ف ــد آن س ــه 7 درص ــده  ک ش
ــش  ــت. افزای ــازار بوده اس ــن ب ــز در ای مغ
بازاریابــی در زمینــه فــروش مغــز کــه 
پتانســیل باالیــی در شــبه قــاره هنــد 
دارد، می توانــد وزنــه مهمــی بــرای حفــظ 

ــد. ــه حســاب آی ــران ب ــازار ای ــهم ب س
نســبی  مزیــت  بارزتریــن  شــاید    5
صنعــت پســته ایــران نســبت بــه رقبــای 
دیگــر، تعــداد زیــاد صادرکننــدگان و 
عرضه  کننــدگان پســته باشــد کــه بــه 

ــاال و آزاد را  ــت ب ــا رقاب ــازاری ب ــع آن ب تب
ــدام از  ــه در آن هرک ــت ک ــد آورده اس پدی
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 
ــازار آزاد  ــه ب ــته ب ــد وابس ــه بع و در مرحل
ــه دلیــل طبیعــت  و رقابتــی اســت کــه ب
صنعــت پســته ایــران شــکل گرفته اســت. 
ــظ  ــه حف ــبت ب ــدواری نس ــن رو، امی از ای
بازارهــای کنونــی و توســعه آن بــا وجــود 
ــران در  ــای ســر ســخت و منطقــی ای رقب

ــوددارد. ــاکان وج ــی کم ــای جهان بازاره
6    امیــد بــه خــروج ســریع تر از اپیدمــی 
ــده  ــات متأثرکنن ــم گزارش ــا علی رغ کرون
ــه رو  ــش روب ــا کاه ــد آن، ب ــد از رش جدی
بــر  مثبــت  تأثیــر  امــا  شده اســت. 
بازارهــای مالــی قطــع نشــده و امیــد ایــن 
ــده  ــا اواســط تابســتان آین ــه ت ــی رود ک م
اوضــاع اقتصــادی بــه ســمت بهبــود پیــش 

ــرود. ب

گزارش صادرات آذرماه پسته ایران 

تداوم صادرات پرقدرت پسته ایران
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قبل صادرات انواع پسته به تفكيك مقاصد مختلف با سال محصولي) مهر، آبان و آذر(تجمعي مقايسه آمار 
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کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

آمار تجمعی صادرات انواع پسته در سه ماهه اول سال تجاری 99 در مقایسه با سال قبل به تفکیک مقاصد مختلف

 )هزارتن(
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رابطه نخبگان سیاسی و آب
آب  منابــع  از  حفاظــت  زمینــه  در  مــا 
و  ببریــم  پیــش  از  کاری  نتوانســته ایم 
ــه  ــی را ک ــا و روش های ــدام از کاره هیچ ک
ــیده اند!  ــرانجام نرس ــه س ــم ب ــام داده ای انج
شــاهد ایــن مدعــا ایــن اســت کــه در حــال 
ــم  ــا ک ــب، چاه ه ــع آب تخری ــر مناب حاض
ــده اند و  ــور ش ــا ش ــک و آب ه ــا خش آب ی
ــای  ــردن باغ ه ــا ک ــال ره ــاورزان در ح کش

ــتند. ــود هس ــته خ پس
ــه نظــر مــن، دلیــل ناکامــی در اجــرای  ب
آب  منابــع  از  حفاظــت  روش هــای 
در ایــران ایــن اســت کــه منبــع آب 
حقیقــی  مصرف کننــدگان  بــر  عــاوه 

صنعــت،  شــرب،  بخش هــای  ماننــد 
یــک  کشــاورزی  و  خدمــات  معــدن، 
مصرف کننــده دیگــری بــه نــام »نخبــگان 
سیاســی« دارد. ایــن قشــر از جامعــه 
ــان از  ــداف خودش ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
ایــن منبــع اســتفاده می کننــد. البتــه در 
همــه کشــورها نخبــگان سیاســی وجــود 
دارنــد، امــا هــر چــه آنهــا ایده هــای 
ــند از  ــته باش ــری داش ــذاب کمت ــو و ج ن
ــد.  ــتفاده می کنن ــتر اس ــع بیش ــن مناب ای
ایــن اصلی تریــن مشــکلی اســت کــه مــا 
داریــم و باعــث شــده بــه هــر راهــی کــه 

بربخوریــم. بن بســت  بــه  می رویــم 
ــه  ــد ک ــی بگوین ــه برخ ــت ک ــن اس ممک
زمینه هــای رشــاء و ارتشــاء در وزارت نیــرو و 
شــرکت های زیــر مجموعــه آن باعــث بــروز 
ایــن مشــکات شــده اســت؛ مــن معتقــدم 
ــی  ــه تمام ــا ریش ــت، ام ــور اس ــه این ط بل
مشــکات در شــرکت های آب منطقــه ای 
نیســت. بلکــه بحــث اصلــی وجــود نخبــگان 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت ک ــی اس سیاس
اســتفاده  طبیعــی  منابــع  از  اهدافشــان 
می کننــد. چنانچــه نخبــه سیاســی بخواهــد 
ــر فســاد شــرکت ها شــود خواه ناخــواه  پیگی
مخالفانــی پیــدا می کنــد و ایــن باعــث 

ــود. ــی او می ش ــره وری سیاس ــش به کاه

روش های حفاظت از منابع آب
بــرای حفاظــت از منابــع آب ســه روش 
قانونــی  روش  نخســت،  دارد:  وجــود 
اســت؛ یعنــی بــر مبنــای آب موجــود 
ــع آب  ــتفاده از مناب ــدار اس ــطح پای ــه س ک
ــه،  ــدور پروان ــا ص ــد و ب ــخص می کن را مش
ــس  ــر ک ــد، ه ــرل می کنن ــت را کنت برداش
تخلــف کنــد بــا او برخــورد قانونــی می شــود 

ــردازد. ــه بپ ــد جریم و بای
انگیزه هــای  از  اســتفاده  دوم،  روش 
اقتصــادی اســت. بهره بــرداران بــرای 
ــی  ــع آب ــادی از مناب ــت اقتص ــب منفع کس
ــت  ــب منفع ــر کس ــد و اگ ــت می کنن برداش
ــرای آن  ــه ب ــه حــدی برســد ک اقتصــادی ب
منبــع مضــر باشــد، بــرای پاییــن آوردن 
وضــع  مالیــات  آن،  از  برداشــت  انگیــزه 
ــک  ــن روش از ی ــع، در ای ــد. در واق می کنن
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــه میزان ــع ب منب
ــتر  ــتفاده از آن بیش ــادی اس ــت اقتص منفع
از  باشــد.  آن  و هزینه هــای  اســتهاک  از 
ــث  ــا باع ــردن هزینه ه ــاال ب ــر، ب ــرف دیگ ط
ــب  ــت کس ــردار در جه ــه بهره ب ــود ک می ش
ــتر  ــره وری بیش ــراغ به ــر، س ــت باالت منفع
ــرون  ــن کار مق ــه ای ــی ک ــرود و در صورت ب
ــه نباشــد، برداشــت افزایــش پیــدا  ــه صرف ب

نمی کنــد.

نخبگان سیاسی؛ 
مصرف کنندگان

 پنهان آب
محمد عبداللهی

عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور

ب 
آ

محمد عبداللهی عزت آبادی، عضو هیئت علمی پژوهشکده
 پسته کشور، 26 سال در زمینه تقاضای آب که بیشتر مدیریت 

باغ بوده و همچنین در خصوص عرضه آن که حفاظت از منابع 
آبی بوده کار کرده  است. در گفت و گویی که با وی داشتیم، 

عبداللهی به ًریشه یابی عدم موفقیت در حکمرانی آب پرداخته و 
راهکارهایی را در جهت حل مشکل ارائه می دهد که در قالب 

یک یادداشت در این شماره ارائه شده  است. سپس این 
عضو باسابقه پژوهشکده پسته دیدگاه های خود را در زمینه تعدیل 

پروانه های بهره برداری، مشکالت استفاده از کنتورهای حجمی، 
انتقال آب درون حوضه ای و مسائل قانونی مرتبط با نصب

 آب شیرین کن عنوان می کند که در قالب مصاحبه در شماره 
بعدی ماهنامه دنیای پسته منتشر می شود.



38سال پنجم -دی 99 - شماره )54(

روش ســوم، اســتفاده از روش هــای 
ــده  ــر عه ــن کار ب ــت. ای ــه ای اس توصی
ایــن  تشــکل های مردم نهــاد اســت و در 
ــه ایــن  ــه صــورت اختیــاری ب روش مــردم ب
نتیجــه می رســند کــه اگــر خودشــان از 
ــه نفعشــان اســت.  ــع حفاظــت کننــد ب مناب
در ایــن حالــت مــردم خــود را صاحــب منبــع 
می داننــد و برداشــت را کنتــرل می کننــد.

ویژگی های ابزار حفاظت
چنانچــه اســتفاده از هــر یــک از ســه روش 
ــد از  ــد، بای ــر باش ــده مدنظ ــح داده ش توضی
ــره  ــع آب به ــت از مناب ــرای حفاظ ــزاری ب اب

ــار ویژگــی داشــته باشــد: ــرد کــه چه ب
•  قابلیــت اجــرا: مثــًا اگــر گفتــه شــود 
ــوش  ــه خام ــک روز در هفت ــد ی ــا بای چاه ه
نیســت.  امکان پذیــر  کار  ایــن  شــوند 
شــاید خاموشــی در یــک مــاه را بتــوان 
کنتــرل کــرد، امــا بــرای یــک روز در هفتــه 

نیســت. امکان پذیــر 
• کارایــی: کارکــرد ابــزار مــورد اســتفاده بایــد 
ــد.  ــرف آب باش ــی مص ــش کارای ــت افزای در جه
مثــًا اآلن قانونــی وجــود دارد کــه انتقــال آب بــه 
ــون  ــر را منــع می کنــد. ایــن قان اراضــی مرغوب ت

موجــب اتــاف آب اســت و کارایــی نــدارد.
ــه نحــوی عمــل کنــد  ــزار بایــد ب ــری: اب •  براب
ــر  ــک ســهم براب ــک و عمــده مال ــه خــرده مال ک
ــاوی  ــدازه مس ــه ان ــه ب ــه اینک ــند، ن ــته باش داش
ســهم ببرنــد، بلکــه عادالنــه اســتفاده شــود؛ مثــًا 

ــود. ــان ب ــه یکس ــرای هم ــا ب ــی چاه ه خاموش
• پایــداری: ویژگــی دیگــر ایــن ابــزار 

منجــر بــه اســتفاده پایــدار از منابــع آب 
ــی  ــدف اصل ــه ه ــم ب ــی بتوانی ــود؛ یعن ش

برســیم.
چهار دهه ناکامی

در ایــن 40 ســال، اســتفاده از ســه روش 
ــع آب  ــت از مناب ــرای حفاظ ــده ب ــه ش گفت
جــواب نــداده  اســت. قانــون اجــرا نمی شــود. 
نیــز  اقتصــادی  انگیزه هــای  از  اســتفاده 
دادن  یارانــه  چــون  نیســت،  امکان پذیــر 
و رایــگان بــودن آب، باعــث شــده اهــرم 
کنتــرل  بــرای  اقتصــادی  انگیزه هــای 
تشــکل های  نباشــد.  موثــر  برداشــت 
ــدند،  ــکیل ش ــه تش ــم ک ــادی ه ــردم نه م
ــد و  ــی نبودن ــاد واقع ــردم نه ــکل های م تش

هیچ یــک از آنهــا موفــق نبودنــد.
ــی  ــم از ابزارهای ــرو ه ــن، وزارت نی همچنی
اســتفاده می کنــد کــه چهــار ویژگــی 
ــور  ــه ط ــون ب ــد. چ ــده را ندارن ــر ش ذک
ــرکت  ــاص ش ــور خ ــت و به ط ــی دول کل
آب منطقــه ای کــه بایــد حافــظ منابــع آب 
باشــند، بایــد رضایــت نخبــگان سیاســی را 
ــد و  ــر بگیرن ــوع در نظ ــن موض ــم در ای ه
آب بــه ابــزاری بــرای رســیدن بــه اهــداف 
بنابرایــن،  می شــود.  تبدیــل  سیاســی 
شــرکت های آب منطقــه ای در مواقعــی 
مجبــور میشــوند ابزارهایــی را انتخــاب 
ــور  ــای مذک ــی از ویژگی ه ــه بعض ــد ک کن
را نــدارد. از جملــه معیارهایــی کــه معموالً 
ویژگــی  دو  می شــود  گرفتــه  نادیــده 

ــت. ــری اس ــی و براب کارای

مثال هایی از ابزارهای ناکارآمد درحفاظت
بــه عنــوان مثــال: وزارت نیــرو جلــوی انتقال 
آب بــه اراضــی مرغــوب را می گیــرد، در 
حالــی کــه ایــن کار از لحــاظ اجرایــی قابلیت 
ــد  ــرو می دان ــی دارد. وزارت نی ــی باالی اجرای
کــه اگــر انتقــال آب را اجــازه بدهــد، انگیــزه 
چــون  و  می شــود  بیشــتر  آب  برداشــت 
ــد،  ــرل کن ــوع را کنت ــن موض ــد ای نمی توان
برایــش مهــم نیســت.  ویژگــی کارایــی 
بنابرایــن، ترجیــح می دهــد کــه آب را در 
یــک بیابــان هــدر دهــد، ولــی اجــازه ندهــد 

ــد. ــوب برس ــن مرغ ــه زمی ــه آب ب ک
مثــال دیگــر، کاهــش پروانــه آب بــرای 
باغ هایــی اســت کــه زمیــن رهــا شــده دارنــد 
ــک  ــه آب ی ــر پروان ــده اند. اگ ــم آب ش ــا ک ی
چــاه 30 لیتــر بــوده و امــروز آبدهــی آن بــه 
کمتــر از 20 لیتــر رســیده باشــد و صاحــب 
چــاه بخواهــد بــرای افزایــش بهــره وری 
قســمتی از باغــش را از آب بیانــدازد، شــرکت 
پروانــه اش  مرحلــه  دو  در  منطقــه ای  آب 
را کاهــش می دهــد؛ اول چــون ظرفیــت 
آبدهــی چــاه بیــش از 20 لیتــر نیســت، 
ــه 20 لیتــر تقلیــل پیــدا  ــه برداشــت ب پروان
می کنــد و مجــدداً بــه دلیــل کاهــش ســطح 
ــه را  ــت در پروان ــدار برداش ــت، مق ــر کش زی
کــم می کنــد. ایــن روش غیــرکارا اســت 
ــال  ــه دنب ــاورز ب ــه کش ــود ک ــث می ش و باع
افزایــش برداشــت آب بــا روش هــای مختلــف 

ــرود. ــکنی ب ــف ش ــری زدن و ک ــل گال مث
ــرکت های  ــوالً ش ــه، معم ــر اینک ــورد دیگ م
ــی  آب منطقــه ای در صــدور مجــوز جابه جای
و حفــر گالــری تأخیــر می کننــد و معمــوالً 
افــرادی کــه قــدرت سیاســی و مالــی دارنــد 
ــی  ــد، در حال ــوز می گیرن ــی مج ــه راحت ب
بــرای  ســختگیری ها  بیشــترین  کــه 
ــی  ــدرت سیاس ــه ق ــت ک ــی اس بهره برداران

ــد. ــی ندارن و مال
ــه  ــری بهان ــک س ــرو از ی ــع وزارت نی در واق
ــرای پیشــبرد اهدافــش اســتفاده می کنــد.  ب
چــون نمی توانــد قانــون را اجــرا و برداشــت ها 
ــه ای اســت  ــال بهان ــه دنب ــد ب ــرل کن را کنت

ب 
آ
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کــه بتوانــد آن را جبــران کنــد. مثــًا ســال 
ــنجان  ــه ای رفس ــرکت آب منطق ــته ش گذش
نتوانســت خاموشــی یــک ماهــه را بــه دلیــل 
نفــوذ نخبــگان سیاســی اجــرا کنــد، در 
عــوض در طــول ســال کــه یــک چــاه کــم 
آب می شــود و می خواهــد مجــوز بــرای 
کــف شــکنی و جابه جایــی بدهــد بــه جــای 
اینکــه در عــرض 5 روز مجــوز صــادر شــود، 

50 روز طــول می کشــد.
چه باید کرد؟

در شــرایط فعلــی و بعــد از تحقیــق فــراوان 
در ایــن زمینــه بــه ایــن نتیجــه رســیده ام که 
هیــچ راهــکاری بــرای حفاظــت از منابــع آب 
ــه ای و  ــدارد. شــرکت های آب منطق وجــود ن
مــردم، هــر دو بــرای رســیدن بــه اهدافشــان 
انتخــاب  )نادرســت(  غیرواقعــی  راه هــای 
منطقــه ای  آب  شــرکت های  می کننــد. 
راه هایــی را کــه چهــار ویژگــی قابلیــت 
اجــرا، کارایــی، عدالــت و پایــداری را داشــته 
ــردم  ــد. م ــتفاده کنن ــد اس ــد نمی توانن باش
ــند  ــان برس ــه اهدافش ــه ب ــرای اینک ــم ب ه
پیــش  را  کارشــان  دیگــر  مســیرهای  از 
ــاری مجــوز  ــی اداره آبی ــًا وقت ــد، مث می برن
را بــا تأخیــر صــادر می کنــد، آنهــا هــم 
ــد و کــف شــکنی  ــری می زنن ــی گال غیرقانون
ــدارد. ــود ن ــی وج ــچ راه ــس هی ــد. پ می کن

ــرایط و  ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــث دیگ بح
ــه ســمت و ســویی رفتــه  دیــدگاه مــردم ب

ــد  ــی می توانن ــگان سیاس ــه نخب ــت ک اس
ــد و مســائل  ــن شــرایط اســتفاده کنن از ای
آنهــا را پیــش ببرنــد! وقتــی نخبــگان 
ــده  ــردن وع ــع ک ــرای رأی جم ــی ب سیاس
انتقــال آب و وعده هــای هزینــه کــردن 
ــد  ــردم می دهن ــه م ــی را ب ــع طبیع از مناب
ــه  ــه ب ــا مراجع ــردم ب ــر م ــرف دیگ و از ط
آنهــا می تواننــد پروانــه چــاه بگیرنــد و 
ــد،  ــا را بگیرن ــدن چاه ه ــر ش ــوی پُ ــا جل ی
ــود.  ــت نمی ش ــت درس ــت وضعی ــچ وق هی
ــدارد جــز اینکــه  بنابرایــن، راهــی وجــود ن
ــه  ــد ب ــا بای ــود. م ــوض ش ــدگاه ع ــن دی ای
ســمتی برویــم کــه دیــدگاه مــردم را عــوض 
کنیــم و مــردم بــه ایــن نتیجــه برســند کــه 
اگــر هــر مســئولی چنیــن ادعایــی کــرد و 
از منابــع طبیعــی بــرای رأی جمــع کــردن 

ــد! ــه او رأی ندهن ــرد ب ــتفاده ک اس
ــه  ــند ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــردم ب ــر م اگ
برداشــت کمتــِر امــروز باعــث منفعــت 
ــع  ــت از مناب ــت و حفاظ ــدت اس طوالنی م
آب تنهــا راه حفاظــت از بخــش کشــاورزی 
ــد  ــی نمی توان ــه سیاس ــر نخب ــت، دیگ اس
ــا هزینــه کــرد از منابــع آبــی رأی جمــع  ب
کنــد. مثــًا نخبــه سیاســی نمی توانــد 
ــا را در  ــی چاه ه ــن خاموش ــه م ــد ک بگوی
ــن  ــه م ــما ب ــم و ش ــو می کن ــتان لغ زمس

ــد. رأی بدهی
اگــر قانــون بخواهــد اجــرا شــود، مــردم باید 

پــای کار باشــند تــا قانــون اجــرا شــود. اگــر 
ــود،  ــکیل ش ــد تش ــی بخواه ــکل  مردم تش

مــردم بایــد پــای کار باشــند.
بایــد توجــه داشــت کــه در بعضــی 
مــوارد منافــع اجــرا و مضــرات عــدم 
اجــرای قانــون خیلــی عیــان نیســت و بــه 
ــر  ــًا حف ــود. مث ــخص می ش ــج مش تدری
چاه هــای غیرقانونــی و چاه هایــی کــه 
ــه شــدند،40  ــوان ســفره اضاف ــش از ت بی
ــش  ــده اند و مضرات ــر ش ــش حف ــال پی س
ــان  ــت. آن زم ــده اس ــخص ش ــروز مش ام
مــردم نمی دانســتند کــه قــرار اســت 
ــه  ــانی ک ــد و کس ــان بیای ــر سرش ــه ب چ
ــد اآلن  ــازه دادن ــن کار را اج ــان ای آن زم
ــان  ــا آن زم ــتند، ام ــان نیس هیچ کدامش
بــه هدفشــان رســیدند. بنابرایــن، اجــرای 
ــخت  ــی س ــه خیل ــن زمین ــون در ای قان
اســت، چــرا کــه منافــع اجــرا و مضــرات 
عــدم اجــرای قانــون در بلندمــدت و 

آینــده مشــخص می شــود.
ــه  ــن زمین ــردم در ای ــدگاه م ــتی دی بایس
ــده  ــر عه ــم ب ــن ه ــه ای ــود ک ــوض ش ع
اســتادان  مثــل  غیرسیاســی  نخبــگان 
دانشــگاه اســت کــه نیــازی بــه رأی مــردم 
ــد آنچــه  ــگان غیرسیاســی بای ــد. نخب ندارن
ــخ اســت را  ــی تل ــردم خیل ــرای م ــه ب را ک
ــد  ــح بدهن ــد و توضی ــزد کنن ــدر گوش آن ق

ــد. ــر بیای ــه نظ ــیرین ب ــه ش ک

ب 
آ
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نماینده انحصاری فرمون پروانه چوبخوار پســته پارســیان )سانتاموس کانادا(
در 5 استان کـرمان، یــزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی

   عملکرد چشمگیر در شکار حشرات نر 

   دوام طوالنی مدت در محیط )14 الی 16 هفته(

   عدم خطر برای دشمنان طبیعی، کشاورزان   و محیط زیست

   کاهش هزینه مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته

    کاربرد آسان

100 سی سی در هکتار

200 سی سی در هکتار

150 سی سی در هکتار



website:www.aplgp.com

از سال 1380 تا کنون
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