
Journal of Water and Sustainable Development نرشیه آب و توسعه پایدار
 Vol.6, No.1, Pages ,2019سال ششم، شامره 1، 1398، صفحات  

9

to 14 99 تا 14

این موضوع كه در استان كرمان باغات پسته مازاد وجود دارد، 
مورد قبول همه می باشد، اما دو نكته اساسی وجود دارد كه 
حل مسئله را با مشكل مواجه كرده است. نكته نخست این كه 
چه سطحی از باغات پسته مازاد بوده و بایستی حذف شوند. 
نكته دوم مقاومت های مختلفی است كه با توجیهات مختلف 
در برابر حذف باغات اضافه وجود دارد. پاسخ گویی به این دو 
سئوال، با مراجعه به مطالعات كتابخانه ای و همچنین تكمیل 
پرسش نامه از منونه ای 1597 نفره از پسته كاران منطقه صورت 
گرفت. نتایج نشان داد كه در صورت استفاده از سامانه آبیاری 
غرقابی، 75 هزار هكتار )75 درصد از كل( از باغات پسته دو 
شهرستان انار و رفسنجان مازاد بوده و بایستی حذف شوند. 
استفاده از فناوری پیش رفته از قبیل سامانه آبیاری تحت فشار 
از  منی تواند  نیز  درصد   90 تا  آب  مرصف  راندمان  افزایش  و 
حذف شدن باغات جلوگیری كند. در این رشایط نیز بایستی 52 
هزار هكتار از باغات پسته حذف شوند. نتایج همچنین نشان 
داد كه بر مبنای 5 معیار فنی، اخالقی، اقتصادی، اجتامعی و 
انار و  زیست محیطی، حذف باغات پسته مازاد دو شهرستان 

رفسنجان در استان كرمان توجیه پذیر است.

واژه  های کلیدی: باغات مازاد، پسته، نسبت آب به زمین.
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Admittedly there exists surplus pistachio orchards. There are 
two points which make it difficult to address this problem. 
First, what amount of surplus pistachio orchards should be 
eliminated? Secondly, how can policy makers tackle the re-
sisting of the farmers against the elimination of these surplus 
orchards? These two questions were answered by a review 
of past literature and questionnaire feedback from 1597 
pistachio producers in Anar and Rafsanjan cities, Kerman 
province. The results showed that if flood irrigation system 
is used, 75000 hectares of pistachio orchards )75% of total 
pistachio orchards( in Anar and Rafsanjan cities are surplus 
and should be eliminated. Even using advanced irrigation 
methods, such as pressurised irrigation systems, and increas-
ing the irrigation efficiency up to 90% cannot  remove the 
need for elimination of surplus orchards. In such a system 
52000 hectares of pistachio orchards still need to be eliminat-
ed. Based on the results, according to technical, ethical, eco-
nomic, social, and environmental criteria, the elimination of 
pistachio surplus orchards in Kerman province is justifiable.

Keywords: Surplus orchards, Pistachio, Water/Land ratio.
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مقدمه

محدودكننده  فاكتوری  آب  خشك،  مناطق  در  كه  آنجایی  از 
است، تعیین ارتباط بین اندازه منطقه مورد آبیاری و حجم آب 
منبع مورد استفاده اهمیت فوق العاده ای دارد. هدف مدیریت 
یك سامانه آبیاری بایستی استفاده بهینه از متام آب در دسرتس 
تحت  منطقه  كل  در  محصول  تولید  كردن  حداكرث  جهت  در 
دیگر،  عبارت  به   .)1983  ،Plate و   Schmidt( باشد  آبیاری 
یك  كشاورزی  محصوالت  كشت  زیر  سطح  دقیق  تعیین 
به  زیادی  بستگی  كه  می باشد  مهمی  بسیار  مسئله  منطقه، 
اگر  دارد.  استفاده  مورد  فناوری  و  آب  منبع  متغیر حجم  دو 
از  ناشی  ناپایدار  توسعه  نشود،  كافی  توجه  موضوع  این  به 
اجتامعی و زیست محیطی  اقتصادی،  به مشكالت گسرتدۀ  آن 
می انجامد. از مثال های آشكار این ناپایداری می توان به كشت 
پسته در شهرستان های انار و رفسنجان، در استان كرمان اشاره 
باغات  ایجاد  در  وسیع  رسمایه گذاری  رشوع  زمان  در  كرد. 
پسته، آب نسبت به زمین محدودیت خاصی نداشت. این در 
حالی است كه در زمان فعلی كمبود آب به بحرانی در بیشرت 
مناطق پسته خیز تبدیل شده است. دلیل این امر، سیاست های 
تشویقی در بخش كشاورزی در جهت احداث بی رویه باغات 
با آن سیاست های مناسب  پسته بوده در حالی كه هامهنگ 
)عبدالهی  است  نگرفته  صورت  آب  منابع  از  حفاظت  جهت 

عزت آبادی، 1387(. 
استان  پسته كاری  مناطق  در  تعادل  عدم  كه  دیگری  مسئله 
افزایش  را  رفسنجان  و  انار  شهرستان های  ویژه  به  و  كرمان 
می باشد  مناطق  این  در  آب  باالی  اقتصادی  ارزش  داده، 
در  آب  باالی  اقتصادی  ارزش   .)1382 همكاران،  و  )جوانشاه 
از  سمت تقاضا و عدم وجود یك برنامه جامع برای حفاظت 
برداشت  تشدید  سبب  عرضه،  سمت  در  زیرزمینی  آب  منابع 
در  بی رویه  برداشت  است.  شده  زیرزمینی  آب  سفره های  از 
مناطق پسته كاری این دو شهرستان باعث كاهش كیفی و كمی 
میزان  آمار،  به طوری كه طبق آخرین  منابع شده است.  این 
منفی  بیالن  و  بوده  مرت   0/8 مناطق  این  در  آب  ساالنه  افت 
این،  بر  عالوه  است.  مكعب  مرت  میلیون   250 سفره،  ساالنه 
یافته  كاهش  شدت  به  نیز  منطقه  زیرزمینی  آب های  كیفیت 
است. به طوری كه حداكرث شوری در بعضی از موارد تا 33000 
میكروموس بر سانتی مرت نیز گزارش شده است )رشكت سهامی 

آب منطقه ای كرمان، 1396(.
برنامه  وجود  عدم  علت  به  كه  گفت  می توان  كلی  طور  به 

تفاوت   ،)1387 عزت آبادی،  )عبدالهی  گذشته  در  مناسب 
گسرتده نیاز آبی نهال پسته )4500 مرت مكعب در هكتار در 
هكتار  در  مكعب  مرت   12000( پسته  بارور  درختان  و  سال( 
در سال( )Ferguson و Haviland، 2016(، و ارزش اقتصادی 
باال و تقاضای زیاد برای آب )جوانشاه و همكاران، 1382( در 
مناطق پسته كاری شهرستان های انار و رفسنجان باعث به هم 
خوردن نسبت آب به زمین در این مناطق شده است. حجم 
باالی باغات پسته ایجاد شده در سال های گذشته و محدودیت 
كرمان  استان  در  گسرتده ای  مشكل  به  آب،  منابع  افزون  روز 
دریافت  عدم  علت  به  كه  پسته ای  باغات  است.  شده  تبدیل 
آب كافی، بازدهی اقتصادی خود را از دست داده و حتی قادر 
باغات،  این  منی باشند.  نیز  تولید  جاری  هزینه های  تأمین  به 
منطقه  باغات  و كل  تبدیل شده  بیامری ها  و  آفات  كانون  به 
را تهدید می کنند. این كه در استان كرمان باغات پسته مازاد 
اساسی  نكته  دو  اما  می باشد؛  همه  قبول  مورد  دارد،  وجود 
است.  كرده  مواجه  مشكل  با  را  مسئله  حل  كه  دارد  وجود 
بوده  مازاد  پسته  باغات  از  كه چه سطحی  این  نخست  نكته 
مختلفی  مقاومت های  دوم،  نكته  شوند.  حذف  بایستی  و 
اضافه،  باغات  برابر حذف  در  متفاوت  توجیهات  با  كه  است 
وجود دارد. اولین موضوعی كه در مقابل حذف باغات پسته 
مازاد مطرح می شود، موضوعی اخالقی و اكراه كشاورزان در 
بریدن درخت زنده است. كشاورزان طبق عقاید مذهبی خود، 
شكسنت شاخه درخت را حرام می دانند، چه برسد كه بخواهند 
مشكل  كنند.  قطع  ریشه  از  را  زنده  پسته  درخت  هكتار   10
دومی كه وجود دارد، حذف مالكیت كشاورزان از باغات پسته 
رها شده و به دنبال آن كاهش اندازه پروانه بهره برداری آب 
می باشد. مشكل سوم، انتظار و امید كشاورزان به انتقال آب 
بین حوضه ای است. همچنین كشاورزان منتظر تكنولوژی هایی 
می باشند كه كل باغات پسته منطقه را با هر حجم آب بتوان 
حفظ كرد. بنابراین آنچه كه نیاز است تا شفاف بدان پرداخته 
شود، پاسخ به ابهاماتی است كه در مناطق پسته كاری استان 
و  توسعه  افزون  روز  ناپایداری  باعث  و  دارد  وجود  كرمان 

تخریب هر چه بیشرت منابع آب در این مناطق شده است. 
در مطالعه فعلی سعی شده است تا از جنبه های مختلف به 
لزوم حذف باغات پسته منطقه پرداخته شود. در این خصوص 
در شهرستان های  بایستی  كه  پسته  باغات  از  نخست سطحی 
اساس  بر  شوند،  حذف  كرمان  استان  در  رفسنجان  و  انار 
تكنولوژی های مختلف ارایه می گردد. سپس لزوم حذف باغات 

پسته براساس معیارهای مختلف بیان خواهد شد. 
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مواد و روش ها

اطالعات مورد استفاده در این تحقیق از دو روش كتابخانه ای 
برای جمع آوری  شد.  تهیه  كشاورزان،  از  پرسش نامه  تكمیل  و 
از  مطالعه  مورد  منونه  كشاورزان،  از  پرسش نامه ای  اطالعات 
شهرستان های انار و رفسنجان در استان كرمان انتخاب گردید. 
جمع آوری اطالعات در مراحل مختلف و در دوره زمانی 1389 
تا 1396 انجام شد. روش منونه گیری، تصادفی چند مرحله ای بود. 
در هر دوره زمانی، نخست از مجموع روستاهای دو شهرستان، 
انتخاب  تعدادی منونه بر اساس روش های منونه گیری تصادفی 
روستاهای  در  ساكن  كشاورزان  لیست  از  دوره،  هر  در  شد. 

منونه، در مجموع، تعداد 1597 كشاورز با روش های منونه گیری 
شده  جمع آوری  مختلف  اطالعات  گردیدند.  انتخاب  تصادفی 
اجتامعی  اقتصادی  خصوصیات  و  باغ  فنی  ویژگی های  شامل 
كشاورزان بود. در خصوص ویژگی های فنی باغ، اطالعاتی چون 
سن درخت، بافت خاك، كیفیت آب، مقدار آب مرصفی، مقدار 
پسته  تولید  میزان  و  نهاده های كشاورزی  كلیه  نوع مرصف  و 
چون  متغیرهایی  اجتامعی،  اقتصادی  اطالعات  زمینه  در  بود. 
سن، سطح سواد، و دیدگاه های كشاورز در خصوص مسایل آب، 
پرسیده شد. پس از جمع آوری داده ها، با محاسبه شاخص هایی 
چون میانگین، واریانس و انحراف استاندارد، به تجریه و تحلیل 

نتایج پرداخته شد. 

نتایج

الف- بررسی وضعیت موجود و مقایسه آن با وضعیت مطلوب
براساس آمار سازمان جهاد كشاورزی استان كرمان )1396(، در 
حال حارض، كل سطح زیر كشت پسته در دو شهرستان انار و 
رفسنجان در استان كرمان در حدود 100 هزار هكتار می باشد. 
رشكت  توسط  شده  انجام  مطالعات  نتایج  اساس  بر  همچنین 
آب منطقه ای استان كرمان، مقدار آب قابل برنامه ریزی در دو 
سال  در  مكعب  مرت  میلیون   300 رفسنجان،  و  انار  شهرستان 
می باشد. به عبارت دیگر، در صورتی كه برداشت از سفره آب 
زیرزمینی كمرت از این مقدار باشد، تعادل ایجاد خواهد شد و 
بیالن منفی حذف می گردد. این در حالی است كه بر اساس، 
سالیانه  حارض،  حال  در  همین رشكت،  توسط  شده  ارایه  آمار 
بیش از 750 میلیون مرت مكعب آب از سفره های آب زیرزمینی 
این دو شهرستان برداشت می شود. به عبارت دیگر، سفره آب 
)رشكت  است  مواجه  توجه ای  قابل  منفی  بیالن  با  زیرزمینی 

سهامی آب منطقه ای كرمان، 1396(.
اندازه گیری  فنی  مطالعات  پسته،  درختان  آبی  نیاز  زمینه  در 
تبخیر و تعرق و میدانی مختلفی انجام شده است. جدیدترین 
و همكاران  كرمانی  موذن پور  توسط  فنی  انجام شده  مطالعه 
درخت  از  تعرق  و  تبخیر  مجموع  كه  می دهد  نشان   )1396(
پسته در شهرستان های انار و رفسنجان برای درختان پسته تازه 
بارورشده )9 ساله(، 5621 مرت مكعب در هكتار در سال است. 
را نشان  بارور  آبی درختان پسته  نیاز  این میزان حداقل  البته 
می دهد. با توجه به راندمان 90 درصدی سامانه آبیاری تحت 
فشار، و بر فرض عملی شدن این میزان راندمان در باغات پسته، 
میزان آب كاربردی در باغات پسته در این سامانه حداقل 6245 
اگر  همچنین  می شود.  برآورد  سال  در  هكتار  در  مكعب  مرت 

راندمان مرصف آب در باغات پسته آبیاری شده باسامانه سنتی 
غرقابی معادل 30 درصد در نظر گرفته شود )موذن پور كرمانی 
و همكاران، 1396(، حداقل نیاز آب كاربردی در باغات پسته 
در سامانه غرقابی، 18737 مرت مكعب در هكتار در سال خواهد 
بود. این در حالی است كه مطالعات میدانی در شهرستان های 
انار و رفسنجان، نشان می دهد كه مقدار بهینه اقتصادی مرصف 
آب در سامانه غرقابی در باغات پسته 12000 مرت مكعب در 
هكتار در سال با هدایت الكرتیكی متوسط 6000 میكرو موس 
بر سانتی مرت می باشد )عبدالهی عزت آبادی و همكاران، 1397(. 
معیار اصلی برای تعیین حجم منبع آٍب در اختیار، مقدار آب 
قابل برنامه ریزی است. چنانچه قباًل بیان شد، در شهرستان های 
انار و رفسنجان، حجم آب قابل برنامه ریزی در مجموع 300 
میلیون مرت مكعب در سال می باشد. لذا با توجه به این حجم 
آب در دسرتس، نیاز آبی درختان پسته و سامانه آبیاری مورد 
استفاده، در خصوص حداكرث باغ پسته قابل كشت در این دو 
شهرستان بایستی تصمیم گیری كرد. بنابراین در سامانه آبیاری 
مرت مكعب   12000 اقتصادی  بهینه  مقدار  با مرصف  غرقابی، 
در هكتار در سال، تنها 25000 هكتار باغ پسته قابل آبیاری 
باغات  از  هكتار   75000 بایستی  حالت  این  در  می باشد. 
پسته حذف شوند. همچنین، در رشایطی كه باغات پسته دو 
شهرستان به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز شده و مرصف 
یابد،  كاهش  سال  در  هكتار  در  مكعب  مرت   6245 سطح  به 
باغ پسته  برنامه ریزی، حداكرث 48000 هكتار  با كل آب قابل 
باغات  از  52000 هكتار  دیگر،  عبارت  به  است.  آبیاری  قابل 
شوند.  بایستی حذف  باغات(  درصد   52( شهرستان  دو  پسته 
و سامانه  فناوری  بهرتین  از  استفاده  با  دیگر سخن، حتی  به 
و  نبوده  امكان پذیر  پسته  باغات  متام  نگهداری  نیز  آبیاری 

بایستی حداقل 52 درصد از آن ها حذف شوند. 

عبدالهي عزت آبادی، م. بررسی لزوم حذف باغات پسته مازاد در استان كرمان براساس معيارهای فنی، اخالقی، ...
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ب- لزوم حذف باغات پسته بر اساس معیارهای مختلف
ب-1- معیار فنی

چنان چه در مقدمه بیان شد، یكی از عواملی كه باعث شده است 
تا كشاورزان در حذف باغات پسته مازاد خود تردید داشته باشند، 
ترس از دست دادن مالكیت زمین و آب می باشد. در اغلب مناطق 
پسته كاری در شهرستان های انار و رفسنجان به علت نامحدود بودن 
زمین، ارزش اقتصادی این نهاده بسیار پایین حتی صفر می باشد. 
پروانه  كاهش  خصوص  در  كشاورزان،  اصلی  نگرانی  بنابراین 
بهره برداری چاه به علت كم شدن كل سطح زیر كشت پستۀ چاه 
است. یك حساب رس انگشتی نشان می دهد كه این نگرانی بی جا 
می باشد. بر اساس نظر سازمان آب منطقه ای، كل حجم آب قابل 
برنامه ریزی در دو شهرستان انار و رفسنجان، 300 میلیون مرت مكعب 
در سال است. همچنین بر مبنای آخرین آمار این سازمان، تعداد 
1380 حلقه چاه آب كشاورزی در دو شهرستان وجود دارد. با انجام 
محاسبات، مشخص می شود، در نهایت میانگین پروانه چاه های آب 
منطقه بایستی به 7 لیرت در ثانیه كاهش یابد. این در حالی است 
كه یافته های حاصل از تكمیل پرسشنامه و اندازه گیری های انجام 
شده نشان می دهد، میانگین دبی چاه های منطقه در حال حارض 
25/70 لیرت در ثانیه می باشد. همچنین میانگین دبی قانونی چاه ها 
31/14 لیرت در ثانیه است. این مسئله دو نكته اساسی را مشخص 
می مناید. وجود دبی مجاز باال، تضمین كننده توانایی برداشت بیشرت 
آب نیست. چنان چه در رشایط فعلی، به علت كمبود آب، میزان 
برداشت آب هرچاه به طور متوسط 5/44 لیرت در ثانیه كمرت از 
پروانه های مجاز می باشد. دومین نكته این است كه در بلندمدت 
بایستی  و طبق میزان آب برنامه ریزی شده، دبی واقعی چاه ها 
به 7 لیرت در ثانیه، یعنی 22 درصد میزان پروانه های فعلی و 27 
درصد مقدار برداشت فعلی، كاهش یابد. بنابراین، سطح زیر كشت 
پسته مازاد توسط كشاورزان كاهش بیابد یا خیر، كاهش پروانه های 
مجاز حتاًم انجام خواهد شد. همچنین كشاورزان بایستی مطمنئ 
باشند كه كاهش پروانه به زیر 7 لیرت در ثانیه نخواهد انجامید و از 
نظر سازمان آب منطقه ای داشنت 3 هكتار باغ برای هر لیرت پروانه 
بهره برداری كفایت می كند. بنابراین اگر هر چاه كشاورزی تنها دارای 
21 هكتار باغ پسته باشد، داشنت 7 لیرت در ثانیه آب مجاز تضمین 
شده است. این در حالی است كه با 7 لیرت در ثانیه پروانه و استفاده 
از سامانه آبیاری تحت فشار، می تواند تا 35 هكتار باغ پسته را برای 
هر چاه نگه داشت. بنابراین، كشاورزان پسته كار، بایستی با خاطر 
آسوده و با توجه به سامانه آبیاری باغ خود، نسبت به حذف باغات 

پسته اضافه اقدام منایند. 

ب-2-معیار اخالقی
یكی دیگر از موانع اصلی بر رس راه حذف باغات پسته اضافه، 
توجه به معیارهای اخالقی می باشد. وقتی به بعضی از پسته کاران 

گفته می شود که باغات پسته مازاد بر آب خود را حذف کنید، در 
پاسخ، احادیث زیر از پیامرب اسالم )ص( را نقل می کنند:

»هر کس درخت سدر را قطع کند، خداوند او را با رس در آتش 
جهنم خواهد انداخت«، »هر مسلامنی که بذری بیفشاند یا نهالی 
بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال پرنده ای یا انسانی یا چرنده ای 
بخورد، آن برای او صدقه محسوب می شود«، هر وقت عمر جهان 
پایان یابد و قیامت برسد و در دست یکی از شام نهالی باشد 
چنان که به قدر کاشنت آن فرصت باشد، باید فرصت را از دست 
ندهد و آن را بکارد.«، »هر کس ساختامنی را بدون آنکه ظلم 
و ستمی در کار باشد بنا مناید و یا نهالی را بکارد و درختی را 
غرس کند، تا هر کجا که بنده ای از بندگان خداوند مهربان از آن 
بهره مند شود، خداوند اجر و ثواب به او عطا می کند«، »هر که 
درختی بنشاند خداوند تعالی به اندازه میوه ای که از آن درخت 
داده می شود پاداش برای وی می نویسد«، »هر که درختی غرس 
او  برای  آن در بهشت درختی  برسد، خدا عوض  به مثر  تا  کند 
غرس می فرماید«، »هر کس درخت خرما یا سدری را آب دهد، 
گویا تشنه ای را سیراب کرده است«، »نزد من شکسنت شاخه ای از 
درخت همچون شکسنت بال فرشتگان است«. الزم به ذكر است 

كه احادیث فوق در )Abu-Sway، 1998( آمده است. 
درختان  کردن  قطع  فوق،  احادیث  به  استناد  با  پسته کاران  این 
پسته را گناه دانسته و از این کار خودداری می کنند. این در حالی 
است كه ارصار در نگه داشنت باغات اضافه باعث فشار بیشرت بر 
منابع آب شده و باعث زیان و رضر به نسل های آینده است. 
همچنین، این درختان کم آب و نیمه خشک به کانون آفات و به 
ویژه سوسک رسشاخه خوار تبدیل شده و نه تنها درختان مورد 
نظر را از بین می برد، بلکه باعث زیان رساندن به باغات پسته 
هم جوار نیز می گردد. آیا پیامرب اسالم )ص( راضی به زیان رساندن 
طبق  كه  است  حالی  در  این  است؟  مردم آزاری  و  انسان ها  به 
داستانی كه در فراهانی )1389( آمده است، درختی که باعث آزار 
و اذیت مردم شود، نه تنها نگهداری آن هیچ ارزشی ندارد بلکه 
باید از ریشه کنده و دور انداخته شود. به عبارت دیگر، در چنین 
رشایطی قطع درخت ارزشمندتر از کاشت درخت است. بنابراین، 
به طور شفاف می توان گفت كه قطع درختان مازاد نه تنها كار غیر 
اخالقی منی باشد، بلكه امری اخالقی و ارزشمند است. به عبارت 
دیگر، سیره پیامرب )ص( نشان می دهد كه حذف 75 هزار باغ پسته 
مازاد در شهرستان های انار و رفسنجان كه باعث ایجاد خسارت به 
سفره های آب زیرزمینی -كه حق نسل های آینده است- می شوند، 
نه تنها كاری غیر اخالقی نیست، بلكه پیامرب دستور به ریشه كنی 
چنین درختانی داده است كه باعث آزار و اذیت دیگران می شوند. 
این مسئله نشان می دهد كه گروه های مرجع اجتامعی بایستی در 
ارایه دستورات اخالقی به مردم، متام جوانب را توضیح داده تا یك 

فرمان اخالقی به ضد آن تبدیل نشود. 
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ب- 3- معیار اقتصادی
برای این كه بتوان كل باغات پسته دو شهرستان انار و رفسنجان 
را حفظ كرد، دو راه بیشرت وجود ندارد. نخست این كه راندمان 
استفاده از آب افزایش یابد. چنان چه قبالً نیز گفته شده، حتی با 
استفاده از پیرشفته ترین سامانه های آبیاری و با راندمان 90 درصدی 
مرصف آب نیز منی توان بیش از 48 درصد از باغات پسته را حفظ 
منود. راه حل دوم، افزایش عرضه آب است. دو راه حل انتقال بین 
حوضه ای آب و استفاده از آب های نامتعارف در این زمینه مطرح 
می باشند. مطالعه عبدالهی عزت آبادی و جوانشاه )1386(، نشان 
می دهد كه استفاده از این دو گزینه برای باغات پسته شهرستان های 
انار و رفسنجان، اقتصادی منی باشد. به عبارت دیگر، امكان اضافه 
شدن عرضه آب در دو شهرستان تقریباً صفر است. از طرفی چنانچه 
قبالً بیان شد، مقدار بهینه اقتصادی مرصف آب در باغات پسته، 
در سامانه غرقابی، 12 هزار مرت مكعب در هكتار در سال است. 
همچنین در سامانه تحت فشار، مقدار بهینه فنی مرصف آب، 6245 
مرت مكعب در هكتار در سال می باشد. با توجه به پایین بودن تعداد 
باغات پسته ای كه سامانه آبیاری تحت فشار استفاده كرده اند و 
یكنواخت بودن حجم آب مورد استفاده در این سامانه ها، امكان 
محاسبه مقدار بهینه اقتصادی وجود ندارد. لذا بر اساس معیار 
اقتصادی و در سامانه غرقابی، چنانچه قبالً گفته شد، 75 درصد 
باغات پسته بایستی حذف شوند. همچنین بر اساس بهینه فنی 
مرصف آب در سامانه تحت فشار نیز حداقل 52 درصد باغات پسته 
حذف می گردند. لذا می توان گفت كه بر اساس معیارهای اقتصادی 

نیز حذف باغات پستۀ مازاد، توجیه پذیر است. 

ب- 4- معیار اجتامعی
مصاحبه های انجام شده با كشاورزان نشان می دهد كه یكی از 
موانع اصلی بر رس راه اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب در 
مناطق پسته كاری شهرستان های انار و رفسنجان، وجود اختالفات 
زیاد بین پروانه های بهره برداری است. به طوری كه در بعضی 
موارد، یك مالك دارای 10 چاه شش دانگی با مجوز بهره برداری 
آبكشی  آن، چاه های  كنار  در  ثانیه می باشد.  در  لیرت  تا 70   60
وجود دارد كه بیش از 150 مالك داشته و مجوز آبكشی آن 12 
لیرت در ثانیه با كاركرد 3000 ساعت در سال است. بدین مفهوم 
كه چنین چاه خرده مالكی، تنها مجوز برداشت 130 هزار مرت 
مكعب آب در سال را دارد. به عبارت دیگر، متوسط سهم هر 
مالك تنها 870 مرت مكعب آب در سال می باشد. كمرتین میزان آب 
مرصفی كه برای پسته در سامانه آبیاری تحت فشار اعالم شده 
است، 6245 مرت مكعب در هكتار در سال می باشد. بدین ترتیب، 
به  اگر حتی  در چنین چاهی  مالك  فرد  كه هر  گفت  می توان 
سامانه آبیاری قطره ای هم دسرتسی داشته باشد، منی تواند بیش 
از 0/14 هكتار باغ پسته داشته باشد. این در حالی است كه در 

سامانۀ غرقابی، این عدد به نصف می رسد. مشخص است كه یك 
باغ 0/07 هكتاری، منی تواند مایحتاج  با داشنت یك  خرده مالك 
زندگی خود را تأمین مناید. در حال حارض، این كشاورز نزدیك به 
10 برابر مجوز چاه، آب برداشت منوده و با آن زندگی خود را به 
سختی می گذراند. حال چگونه می تواند با حذف باغات اضافی 
از مشكالت اقتصادی به سالمت عبور كند. از طرفی، بر اساس 
معیارهای فنی، و اقتصادی هیچ گزینه دیگری نیز به غیر از حذف 
باغات اضافی وجود ندارد؛ اما بایستی رشایط الزم برای این كار 
بایستی حذف شده و زندگی خرده  اضافه  باغات  فراهم شود. 
مالكان نیز نبایستی دچار مشكل شود. لذا نیاز است تا در این 
زمینه چاره ای اندیشیده شده و برای افراد خرده مالك، انگیزه هایی 
فراهم شود. در این زمینه نیاز است تا نخست حداقل سطح باغ 
پسته مورد نیاز برای تأمین معیشت یك خانواده روستایی مشخص 
گردد. سپس تعداد مالكینی كه سطح باغات پسته آنان پس از 
حذف باغات اضافه به كمرت از سطح حداقل معیشتی می رسد، 
مشخص گردد. در نهایت، لیست گزینه های تشویقی برای ارایه 
به كشاورزان مستحق، توسط اداره های مختلف مانند كشاورزی، 
صنعت و معدن و ... مشخص گردد. به عبارت دیگر، برای رفع 
مشكالت اجتامعی ناشی از حذف باغات پسته اضافه نیز امكان 
ارایه راهكارهای مناسب وجود دارد و این مشكالت، مانع الینحلی 

بر رس راه حذف باغات اضافه پسته نیستند. 
   

ب- 5- معیار زیست محیطی
یكی از مسایلی كه در خصوص حذف باغات پسته اضافه مطرح 
بیابان زایی  و  مسئله  این  زیست محیطی  مخاطرات  می شود، 
می باشد. حال سئوال این است كه باغات پسته در چه رشایطی 
ایجاد باغات  از  ایجاد شده اند. پاسخ كامالً مشخص است. قبل 
پسته، این مناطق بیابان و كویر بوده اند. كشاورزان با استخراج 
منابع آب زیرزمینی باعث شده اند تا این بیابان و كویر به باغ 
تبدیل شود. عملی كه به زعم بسیاری از كشاورزان یك كار ارزشی 
است. این در حالی است كه آباد كردن كویر و بیابان به هزینه 
تخریب منابع آب زیرزمینی انجام شده است. به عبارت دیگر، 
بیابان زدایی انجام شده توسط كشاورزان، به قیمت تخریب منابع 
آب متعلق به نسل های گذشته، حال و آینده انجام شده است. 
حال اگر حفظ و تعادل بخشی منابع آب با هزینه بیابانی شدن 
منطقه انجام گیرد، ارزشش را دارد. این در رشایطی است كه داشنت 
هر دو به طور همزمان امكان پذیر نیست. به عبارت دیگر، اثرات 
زیست محیطی منفی ناشی از حذف باغات پسته اضافه كه هامن 
بیابان زایی است، بسیار كمرت از منافع زیست محیطی این كار، 
یعنی حفظ و تعادل بخش منابع آب می باشد. در نتیجه می توان 
كه حذف باغات پسته اضافه، بر اساس معیارهای زیست محیطی 

نیز توجیه پذیر است.         

عبدالهي عزت آبادی، م. بررسی لزوم حذف باغات پسته مازاد در استان كرمان براساس معيارهای فنی، اخالقی، ...
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نتیجه گیری و بحث

در این مطالعه، موضوع حذف باغات پسته مازاد در شهرستان های 
انار و رفسنجان در استان كرمان مورد بررسی قرار گرفت. بحثی 
كه اصل آن مورد وفاق همه بوده اما میزان و چگونگی توجیه 
كشاورزان منطقه جهت انجام این كار مورد سئوال است. پاسخ گویی 
به این سئوال با مراجعه به مطالعات كتابخانه ای و همچنین تكمیل 
پرسشنامه از منونه ای 1597 نفره از پسته كاران منطقه صورت گرفت. 
نتایج نشان داد كه در صورت استفاده از سامانه آبیاری غرقابی، 
75 هزار از باغات پسته دو شهرستان انار و رفسنجان مازاد بوده 
و بایستی حذف شوند. استفاده از فناوری پیرشفته سامانه آبیاری 
تحت فشار و افزایش راندمان مرصف آب تا 90 درصد نیز منی تواند 
از حذف شدن باغات جلوگیری كند. استفاده از این سامانه نیز میزان 
كاهش سطح باغات پسته را تنها به میزان 23 هزار هكتار كاهش 
تكنولوژی های  بهرتین  كه  در صورتی  دیگر،  عبارت  به  می دهد. 
موجود استفاده از آب در باغات پسته نیز مورد استفاده قرار گیرد، 
ادامه  در  پسته حذف شوند.  باغات  از  بایستی 52 هزار هكتار 
مطالعه توجیه كشاورزان و سیاست گذاران بر مبنای 5 معیار فنی، 
اخالقی، اقتصادی، اجتامعی و زیست محیطی انجام شد. معیار فنی 
نشان داد كه كشاورزان نبایستی هیچ نگرانی در خصوص حذف 
باغات پسته مازاد خود را داشته باشند. این كار، در بلند مدت و به 
طور عملی، هیچ تأثیر منفی بر مجوزهای بهره برداری از چاه های 
آب نخواهد داشت. بر اساس معیار اخالقی، مشخص شد كه حذف 
باغات پسته مازاد، نه تنها یك فعل غیر اخالقی نبوده بلكه عملی 
اخالقی و مطابق با سیره پیامربان الهی می باشد. حفظ باغات پسته 
مازاد هیچ توجیه اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر، مشخص شد كه 
از نظر معیارهای اقتصادی امكان افزایش عرضه آب در منطقه 
وجود ندارد. همچنین با استفاده از برترین تكنولوژی های موجود 
در حوزه آبیاری باغات پسته نیز، نگهداری همه باغات پسته موجود 
توجیه اقتصادی ندارد. مطالعه معیارهای اجتامعی اشتغال، عدالت 
و تأمین حداقل درآمد معیشتی نشان داد كه حذف باغات پسته 
كه  می کنند  ایجاد  مالك  پسته كاران خرده  برای  مازاد، مشكالتی 
بایستی در خصوص آن چاره اندیشی شود. با این وجود، این موضع 
نیز مانع غیر قابل حلی منی باشد. در نهایت، بررسی حذف باغات 
پسته مازاد بر مبنای معیار زیست محیطی نشان داد كه اثرات مثبت 
حذف باغات پسته در حفظ منابع آب بسیار بیشرت از تأثیرات منفی 
زیست محیطی بیابان زایی ناشی از حذف این باغات می باشد. به 
عبارت دیگر، حذف باغات پسته مازاد دو شهرستان انار و رفسنجان 

بر اساس معیارهای زیست محیطی نیز توجیه پذیر است. 
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