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جامعه

پيامك300099004806 :

 زهرا خواجویینژاد
تصورش هم برای هر کشاورزی دشوار است؛ «خشک شدن
باغ پسته» .وقتی آب نباشد چه بخواهی و چه نخواهی باغ
خشکمیشود.جلویچشمانتساقهوبرگتکتکدرختان
سیاه میشود ،خشکی به تنه و بعد ریشه میرسد و در نهایت
درخت به چوب خشکی تبدیل میشود که انگار هیچوقت
یداده است .این داستان تلخ درختان پسته این
محصول نم 
شهر است که هر سال به تعدادشان اضافه میشود .بر اساس
آمارها از  52هزار هکتار باغ پسته در سیرجان حدود  8هزار
و  700هکتار باغ خشک شدهاند .روزنامه شهروند در گزارشی
که هفته گذشته چاپ کرد نوشت «:اسداهلل عسگراوالدی
عضو اتاق ایران وضع باغهای قطب پسته ایران یعنی کرمان
را نگرانکننده توصیف کرده و محسن جاللپور رییس سابق
اتاق ایران هشدار داده است که تا ١٠سال آینده نامی از پسته
کرمان وجود ندارد» .اسداهلل عسگراوالدی به «شهروند» گفته
است؛ «چاههایی با عمق باالی ٢٥٠متری دیگر کفاف آبیاری
باغات پسته را نمیدهد .او تنها راه نجات پسته ایران را انتقال
باغهای پسته از کرمان به سایر استانهای کشور همچون یزد،
خراسانجنوبی،سمنان،دامغان،قزوینوساوهکهاقلیممناسب
کشت پسته را دارند ،دانسته است».
 10سال آینده در این روستاها چیزی وجود ندارد
راهی روستاهای همسایه کفه نمک میشویم .روستاهایی
که سالهاست با بحران کمآبی دست و پنجه نرم میکنند و
کمآبی بر زندگی ،درآمد و محصولشان تاثیر گذاشته است.
یکی از این روستاها «ایزدآباد» است .روستایی که تعداد زیادی
از ساکنانش به دلیل کمبود آب به سیرجان مهاجرت کردهاند
و آنها هم که ماندهاند امکان مهاجرت ندارند .ورودی روستا
خاکی و ناهموار است ،پستی بلندیها را که جلو میرویم به
مرکز روستا میرسیم در این روستا کوچه یا معبر آسفالت
شدهای وجود ندارد .عالوه بر آن ساکنان گاز هم ندارند و
زمستانها با هیزم یا نفت خودشان را گرم میکنند .دو طرف
جاده درختان پسته دیده میشود .درختانی که نه محصول
دارند و نه برگ .در میان درختان راه میرویم باد پاییزی در حال
وزیدن است .باد شاخههای خشک و بیروح درختان را تکان
میدهد .در اینجا کوچکترین نشانهای از پویایی و سرزندگی
نمیبینی هرچه هست خاک است و زمین ترک خورده و
درختان خشک شده .در میان درختان فقط یک درخت وجود
دارد که بر روی یک شاخهاش فقط یک خوشه پسته رویده
است .که آن هم نتیجه بارشهای زمستان است .درختان این
باغ  30ساله هستند و سه سال است خشک شدهاند .یکی از
اهالی روستا میگوید«:درخت پستهای در این روستا وجود دارد
که حدود  400-300سال سن دارد و این نشان میدهد از
دوران قدیم در این روستا پسته کشت میشده است ».از نظر او
دلیل خشکی باغها شوری و تلخ شدن آب است؛«در این روستا
دو قنات به نام ایزدآباد و عزیزآباد وجود داشته است که هر دو
خشک شدهاند .من زمانی کودک بودم عمق چاه  6تا  10متر
بوده اما اکنون به  150متر رسیده است که آن هم آبش تلخ

گزارش پاسارگاد از خشکشدن باغات پسته در سیرجان

سخت است درختی جلوی چشمانت خشک شود

 بحران آب ،صادرات یکی از مهمترین کاالهای تولیدی ایران را به حدود نصف رسانده است
 ١٠سال دیگر نامی از پسته کرمان نمیماند
 محسن جاللپور ،رئیس سابق اتاق ایران :تا 
 رییس جهادکشاورزی :در سیرجان  52هزار هکتار باغ پسته داشتیم که  8هزار  700هکتار از آنها خشک شدهاند
 مدیرعامل شرکت پسته :این مشکل ناشی از کمآبی و سموم غیراستاندارد است؛کمآبی بر کمیت و کیفیت پسته سیرجان بسیار تاثیر گذاشته است

و شور است» .او با بیان اینکه باغ
پستهاش در حال نابودی است،
میگوید «:میزان محصولمان
نسبت به گذشته یک دهم شده
است .همه درختان خشک
شدهاند .باغهاحتی قابل فروش
هم نیستند اصال چه کسی
باغی که دارد خشک میشود
را میخرد؟» او با دست برخی
درختان که محصول اندکی دارند
را نشان میدهد و میگوید«:
همینها هم امسال سال
آخرشان است .دارند خشک
میشوند .االن دیگر شاخهای
برای پسته دادن ندارند» .یکی
دیگر از اهالی میگوید«:اغلب
صاحب باغها درختانی را که
خشک شدهاند بریده و چوبش
را برای هیزم استفاده میکنند.
بعضی با غداران که هنوز باغشان
کامل خشک نشده است از
جاهای مختلف به بدبختی آب
میخرند .که آن هم زیاد فایده
ندارد» .مردم روستا دیگر امیدی
به کشاورزی و زندگی در روستا عکس :الله خواجویی | پاسارگاد
ندارند؛«مردم هیچکس را ندارند
که به مشکلشان رسیدگی کند .کسی به دادشان نمیرسد .ندارد این از حال و روز کشاورزی ،آن از وضعیت بانکها ،مردم
االنجهادکشاورزیمیرویمیخواهیبرایآبیاریزیرسطحی هم حیران شدند .دولت هم هیچ کمکی نمیکند .میبایست
لولهبگیریمیگویندبودجهنداریم».خشکشدنباغهایاین حداقلدولتکمککندموتورهایمانراجابهجاکنیمیکذره
حوالی بسیار بر منبع درآمد اهالی تاثیر گذاشته است؛« اینجا آب بتوانیم به درختان باقیمانده برسانیم .یا حداقل تسهیالت
دواتاق برای کارگرت بخواهی درست کنی نیاز به آب داری ،بدهند خودمان دست به کار شویم ».او ادامه میدهد«:همه این
اما آب نمیدهند میگویند بودجه نداریم برایتان لوله بکشیم .مشکالتباعثمهاجرتبسیاریازمردمروستاشدهاست.باید
االن از محمودآباد لولهکشی کردند تا توانستند آب شرب به یک کاری کنند که بتوانند یک لقمه نان برای بچههایشان
اینجا بیاورند که آن هم خیلی کم است .تابستانها یک ذره آب بیاورند .فرمانداری ،بخشداری ،اداره راه ،اداره گاز هیچکدام
نیست و مرتب آب قطع میشود» .یکی از اهالی میگوید؛ از رسیدگی نمیکنند .هنوز گاز اینجا نیامده است .همین 10تا
اینجاهرچهبهسمتکفهنمکمیرویموضعیتبدترمیشود .خانوادهای هم که اینجا ماندند ،بچههایشان بیکار هستند» .او
او معتقد است؛«این روزها سرمایهگذاری در هیچ بخشی فایده با دست شاخه یکی از درختان را میشکند و میگوید«:این

درخت قدرتی برایش نمانده که بخواهد ثمر بدهد .خیلی
سخت است درخت چندین سالهات جلوی چشمت خشک
شود و هیچ کاری نتوانی برای نجاتش انجام دهی» .او دوباره
میگوید«:چرا اینجا باید بیآب باشد حتی آب شور و تلخ هم
نداشته باشد اما در نیروی دریایی  30تا موتور آب و در صداو
سیما 10تا موتور آب وجود داشته باشد».
میپرسم در این روستا کسی از آبیاری زیرسطحی استفاده
میکند؛« بعضی جاها آبیاری زیر سطحی شده اما باید آب از
شاه لوله اصلی تا پای درخت بیاید که بودجه نمیدهند» .او از
خاموشی45روزهموتورپمپهایکشاورزیناراحتاست؛«اداره
آبیاریهرسالدوسهماهموتورهاراخاموشمیکندامافکراین

را نمیکند کسی که یک سهم از
موتور آب دارد در عرض سال سه
مرتبه آب گیرش میآید وقتی
موتور را خاموش میکنند یکی
دو بار آب بیشتر گیرش نمیآید
و این باعث خشک شدن بیشتر
درخت میشود .شک نکنید 10
سال آینده در اینجا و روستاهای
اطرافچیزیباقینخواهدماند».
 8 هزار و  700هکتار از
باغاتپستهسیرجانخشک
شدهاند
رییس جهادکشاورزی در
جواب گفته جاللپور میگوید:
«ما که نمیتوانیم از پیش باخته
شده خودمان را ببینیم .انشاهلل در
سالهای آینده با توجه به روند
کشاورزی و علوم جدید ،بحث
نحوه استفاده از آبهای شور،
مدیریتی که میتوانیم در باغها
داشتهباشیماینمشکلرخندهد.
به نظرم این قضیه صادق نباشد.
ضمن اینکه متوسط سالهای
آن و آف پسته شهرستان 24
هزار تن بیشتر نیست و  43هزار
هکتار هم باغ داریم اگر درست
مدیریت کنیم همین مقدار محصول را میتوانیم از  10هزار
هکتار برداریم .یعنی اگر باغهایمان از  40هزار هکتار به 20
هزار هکتار برسد باز هم ظرفیت تولید این مقدار محصول را
دارند» .او در جواب این سئوال که فکر نمیکنید خوشبینانه به
موضوع نگاه میکنید ،میگوید «:االن دیگر کسی نیست که از
سیستمهایجدیدکشاورزیاطالعنداشتهباشدوهمهبحران
را درک کردهاند و تالش میکنند .ما سال گذشته و امسال
هیچ منعی برای پرداخت تسهیالت جهت آبیاری قطرهای
نداشتهایم و بین یک هکتار و  100هزار هکتار کسی از ما
تقاضایانجامکارداشتهباشدراانجاممیدهیم.قبالمیبایست
افراد در نوبت باشند  .اعتباری تخصیص دهند ،االن ما منتظر

کشاورز و مشتری هستیم و هیچ مشکلی در بحث پرداخت
نداریم» .محمودآبادی میگوید «:ما هر هکتاری  7میلیون
تومان میدهیم .کسی بیاید کارش را شروع کند ،به محض
اینکه صورت وضعیتاش را بیاورد پولش را میدهیم» .او در
مورد خاموشی موتورپمپهای کشاورزی میگوید «:خاموشی
موتورپمپها صدرصد تاثیر منفی دارد ولی ما راهی غیر از این
نداریم .بین بد و بدتر باید یکی را انتخاب کنیم .ما اگر گزینه
بهتریپیش رویمانبود اصال در این فصل خاموشی را اجباری
نمیکردیم.برایبهبودشرایطواینکهدرختاندراینفصلنیاز
کمتری به آب دارند و برای تغذیه سفرههای آب زیرزمینی این
موضوع دنبال میشود» .رییس جهادکشاورزی در مورد تعداد
باغهای پستهای که در این سالها خشک شدهاند ،میگوید:
«در سیرجان 52هزار هکتار باغ پسته داشتیم که 8هزار700
هکتار از آنها خشک شدند و االن  43هزار هکتار باقی مانده
است .خشکی باغها عموما در منطقه پوزه خون ،منطقه حومه
و زیدآباد بوده است».
 دو سال آینده در زمینه پسته وضعیت
نگرانکنندهایداریم
مدیر عامل شرکت پسته میگوید«:بر اساس آن چیزی
که االن مشخص است دو سال آینده وضعیت نگرانکنندهای
در خصوص پسته خواهیم داشت .حداقل برای دوسال آینده.
یدانم
ولی برای 10سال آینده هیچ چیز مشخص نیست و نم 
آقای جاللپور بر چه مبنایی این حرف را زدهاند» .محمودرضا
مویدمحسنی با اشاره به وضعیت پسته امسال میگوید؛«
محصولپستهامسالظاهرشخوببودولیپستهایکهدارند
برداشت میکنند اکثرا دهان بسته است و میزان آن بیشتر از
خندان است .امسال حدود50درصد پسته ،دهان بسته است و
بیشتر از 35درصد پسته خندان نداریم .برخالف اینکه مالکان
تصور میکردند امسال پسته دو برابر خواهد شد اما متاسفانه
وضعیت پستهشان امسال بعد از اینکه برداشت کردند خیلی
کمتر از آن چیزی بود که انتظار میرفت» .از نظر مویدمحسنی
اینمشکلناشیازکمآبیوسمومغیراستاندارداست؛«کمآبی
بر کمیت و کیفیت پسته سیرجان بسیار تاثیر گذاشته است.
اکثر مناطق ما به بیآبی و کمآبی برخوردند ».او با اشاره به
خشکی میزان زیادی از باغات پسته میگوید« :ممکن است
روندخشکیادامهداشتهباشدیاممکناستامسالبارندگیها
خوب باشد و جبران کند .در دوسال آینده اگر بارندگیها خوب
باشد احتمال اینکه کیفیت پسته باال رود و سطح آبهای
زیرزمینیبیشترشود،وجوددارد».
شبکه خبری فرانس 24فرانسه چندماه پیش در گزارشی
خشکیدن باغ های پسته و به سر آمدن عمر پسته کاری در
ایران را مورد توجه قرار داد و نوشت :باغهای پسته ایران از
تشنگی در حال مرگند .درختان پسته در روستایی واقع در
جنوب ایران مدت هاست که خشکیده و از گرمای سوزان
خورشید سفید شدهاند10 .ها سال استفاده ناکارآمد از منابع
آب زیرزمینی برای کشاورزی موجب از بین رفتن این مزارع
شده است.

دعوت به همکاری
شــرکت صنایــع گلدیــران واقــع در منطقــه ویــژه اقتصــادی ســیرجان جهــت
تکمیــل کادر نیــروی انســانی خــود بــه افــرادی بــا شــرایط ذیــل نیازمنــد اســت:

لیسانس مکانیک و شیمی(آقا)

مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر ،حداکثر سن  28سال
متقاضیــان واجــد شــرایط فــوق مــی تواننــد جهــت تکمیــل فــرم و ارائــه رزومه
کاری بــه صــورت حضــوری بــه شــرکت فــوق مراجعــه نمایند.

دارای مجوز رسمی از سازمان آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی استان کرمان
بــا کادری مجــرب و دورهدیــده و مهربــان در فضایــی بــا بیــش از  550متــر
مربــع زیربنــا و بیــش از  300متــر مربــع حیــاط کامــا اســتاندارد و زیبــا بــا
بیــش از  9ســال ســابقه کار پذیــرای نوآمــوزان دختــر و پســر شــما از دو
ســال تــا پیشدبســتانی میباشــد.
اســاس آمــوزش ایــن مرکــز بازیمحــور میباشــد .در قالــب روشهــای
تلفیقــی واحــد کار -پــروژهای و تثبیــت آموزشهــا بــه روش مونتهســوری
و ...در جهــت رشــد همهجانبــه نوآمــوزان میباشــد.
کالسهــای فــوق برنامــه چرتکــه و هــوش و خالقیــت بــا همــکاری موسســه
نویــن خــاق و ژیمناســتیک بــه صــورت اختیــاری برگــزار میگــردد.
پذیــرای عزیــزان شــما بــه صــورت ســاعتی ،روزانــه ،ماهانــه در دو شــیفت
صبــح و عصــر از ســاعت  6صبــح الــی  21شــب میباشــیم.
ایــن مجموعــه دارای فضــای بــازی بــزرگ و ایمــن ،وســایل بــازی پلیاتیلــن
ل کمکآموزشــی و ســرویس ایــاب و ذهــاب بــه تمــام نقــاط شــهر
و و ســای 
میباشــد.
مرکــز مجهــز بــه فیلتــر نانــو ،دســتگاه تصفیــه هــوا و دوربیــن مداربســته
میباشــد.
با مدیریت مریم افروز ،فوق لیسانس مطالعات زنان و مشاور خانواده
با بیش از  12سال سابقه مفید کاری
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