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منصور انصاری
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حرفهایشیرین،اجراوعملکردهایغمانگیز
در ایـن تردیدی نیسـت که بگویم اندیشـه، تفکـر، تحقیق، مطالعه، بررسـی و درنهایت برنامه و سیاسـت، 
آغـاز تحـول یـا مقابلـه و پیشـگیری از زیان هـای سـاختاری در یک کشـور اسـت. حتی می تـوان گفت 
اندیشـه ها و تفکرهـا بـرای دگرگونـی یا انجام و عـدم انجام هـر کاری در سـطح بین المللی نیـز مقدمه و 
ضرورت هـای اجتناب ناپذیرنـد، امـا در مقابـل این همـه اگر مجریـان و عمل کننـدگان به هر دلیـل باوری 
بـه اندیشـه و تفکـر جدید نداشـته باشـند یـا از آن ها تبعیـت و تاسـی نکننـد به مثابه این اسـت که در 
سـطح ملـی و بابوق وکرنـا حرف هـای شـیرینی زده باشـیم اما عمـاًل روی کاغذ یـا در اذهان باقـی بمانند 

و دیگـر هیچ!

ــه؛  ــان کنای ــا زب ــارت ســاده و ب ــه عب ب
ــی  ــه اجرای ــی از بدن ــی در بخش های وقت
ــوت  ــه خل ــون ب ــان »چ ــت، مجری دول
می کننــد«،  دیگــر  کار  آن  می رونــد 
همچــون  مدبرانــه ای  کنفرانس هــای 
ــاد  ــاالنه اقتص ــس دوس ــن کنفران »دومی
آذرمــاه   27 سه شــنبه  از  کــه  آب« 
گذشــته بــه مــدت دو روز در محــل 
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق 
ــن اســت  ــد، ممک ــزار ش ــاورزی برگ کش
موجــب شــعف و شــادمانی و مفــرح روح 
ایــن  شــرکت کنندگان  و  شــنوندگان 
کنفرانــس باشــد امــا نتایــج آن می مانــد 
ــر، آن  ــلی دیگ ــر و نس ــی دیگ ــا فصل ت
هنــگام کــه آه از نهــادش برآیــد کــه چــه 
بــر ســرش آمــده آنــگاه بــه ایــن نتایــج 
بــرای چاره جویــی و نجــات خــود از 
مصیبــت بــه وجــود آمــده مراجعــه کنــد! 
»دومیــن کنفرانــس دوســاالنه اقتصــاد 
آب« گرچــه در نــوع خــود ازنظــر حضــور 
تجمــع  مرتبــط،  بلندپایــه  مقامــات 
ذینفعــان و فعــاالن اقتصــادی و بازرگانی 
ــه آب  ــرح در عرص ــران مط و صاحب نظ
ــا  ــود ام ــر بی رقیــب ب طــی ســالیان اخی
ــانه ها  ــه و رس ــی جامع ــه عموم درصحن
ــی  ــاب چندان ــف بازت ــای مختل در رده ه
ــطحی  ــاری س ــود اخب ــه ب ــت، آنچ نداش
ــه  ــان تفاهم نام ــًا ف ــه مث ــره ک و روزم
میــان وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن امضــا 

شــد و دیگــر همیــن. 
خوب اســت گفته شــود؛ محیط زیســت 
در ایــن کنفرانــس دوســاالنه موســوم بــه 
اقتصــاد آب به طورجــدی بــه  شــمار 
ــت  ــهمی از آب مملک ــچ س ــد و هی نیام
بــرای ایــن بخــش در ســخنرانی های 

اصلــی روز اول نه تنهــا مــورد تأکیــد 
ــه  ــز ب ــاره ای نی ــی اش ــت حت ــرار نگرف ق
آن نشــد. البتــه در روز دوم در ســالن 
فرعــی یکــی دو مقالــه بــه ایــن موضــوع 
مهــم، نــه در وجــوه کلــی بلکــه مــوردی 
ــن  ــص ای ــه نق ــود ک ــه ب اختصاص یافت

می آیــد. به حســاب  کنفرانــس 
حــال اگــر نخواهیــم در ایــن مختصــر 
به تمامــی بحث هــای ایــن کنفرانــس 
ــت و  ــش هس ــه امکان ــرا ن ــم، زی بپردازی
ــدگاه  ــوع را از دی ــم، و موض ــه می توانی ن
کشــاورزی  جهــاد  و  نیــرو  وزیــر  دو 
ــد  ــری تولی ــده و دیگ ــی مصرف کنن یک
آب  کان  مدیریــت  و  اســتحصال  و 
مداقــه کنیــم، بایــد گفــت تمامــی ایــن 
دســتاوردهای فکــری اگــر فــرض کنیــم 
متقــن و آخریــن دانش موجــود در عرصه 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــت ب اداره کان آب مملک
موضوعیــت اقتصــاد آب باشــد در حــوزه 
اجرایــی و آنچــه فعــًا عمــل می شــود از 
ســوی وزارت نیــرو گرفتــار می شــود در 
ــته  ــدای ناخواس ــا خ ــع ی ــلیقه و مناف س
رانــت دهــی ایــن یــا آن معاونــت وزارت 
ــه  ــازی را توصی ــًا سدس ــه مث ــرو ک نی
و گســترش دهیــم و بودجه هــا را بــه 
ــوی  ــم و از س ــوق دهی ــمت س ــن س ای
ــج  ــورد ل ــاورزی برخ ــاد کش وزارت جه
بازانــه یــک کاســت اداری بســته در 
آبیــاری  شــبکه های  مجــری  قالــب 
ــًا  ــه مث ــتند ک ــخگو هس ــه پاس ــه ن ک
ــدام  ــادی گذشــته ک ــالیان متم طــی س
روش هایــی کــه عمــل کرده انــد درســت 
ــوده اســت و کــدام بخــش نادرســت و  ب
آیــا زیــان ملــی در هــدر رفــت 85 
درصــد پــول مفــت دولتــی و بیت المــال 
کشــور  گران بهــای  آب  حتــی  و 
داشــته اند یــا خیــر! حتــی این هــا از 

معاونــت مربــوط تبعیــت نمی کننــد 
ــگاه  ــد، آن ــازی نمی گیرن ــه ب و آن را ب
ــا  ــه این ه ــاری ک ــداوم آم ــم م ــر ه وزی
و  موفقیــت  به عنــوان  را  می دهنــد 
می کنــد،  ذکــر  بی بدیــل  دســتاورد 
کــه  کــرد  بــاور  می تــوان  چگونــه 
ــن  ــج چنی ــه نتای ــد ب ــان می خواهن این
ــر و  ــد، تفک ــه کنن ــی توج کنفرانس های
ــرا  ــل از آن را در اج ــه های حاص اندیش
برطــرف  را  اشــکاالت  و  به کارگیرنــد 
ــود  ــال ها ب ــال، س ــور مث ــد؟ به ط کنن
ــرای  ــه ب ــت ک ــم هس ــاً اآلن ه و بعض
ــق و  ــی در مناط ــاری باران ــرای آبی اج
ــا  ــدل ب ــا نیمــه معت ــرم ی ــای گ اقلیم ه
ــوز  ــد مج ــر از 60 درص ــت کمت رطوب
مــی رود،  هــدر  آب  کــه  می دهنــد 
ــا 85  ــی ب ــرمایه گذاری دولت ــی س یعن
ــگان در اقدامــی کــه نقــض  درصــد رای
غــرض اســت بــه هزینــه می شــود، 
بالغ بــر  آنــگاه آمــار می دهنــد کــه 
هــزار  شــش صد  و  یک میلیــون 
هکتــار از زمین هــای آبــی را مجهــز 
کرده ایــم،  آبیــاری  ســامانه های  بــه 
بی آنکــه وزیــر و یــا مقامــات باالدســت 
یــک بررســی آمــاری انجــام دهنــد کــه 
ــت،  ــول دول ــا پ ــده ب ــم اجراش ــن رق ای
ــه کار اســت و چنــد  چنــد هکتــارش ب
متروک شــده  و  مطــرود  هکتــارش 
اســت؟ به واقــع روی کاغــذ و تخصیــص 
ــا  ــت ام ــن اس ــار همی ــه و اعتب بودج
ــار  ــن آم ــر؛ ای ــز دیگ ــه چی ــر مزرع س
20 ســاله در مــورد همــان مزارعــی 
کــه اآلن لوله هــا و تمــام ســامانه اش 
ــا  ــز احص ــت نی ــده اس ــار گذاشته ش کن
و بــه شــمار آمــده اســت. همیــن 
اســفندیاری  مهنــدس  کــه  اســت 
ــدم  ــوری گن ــرح مح ــری ط ــور مج پ
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ــزار  ــه 750 ه ــدم ب ــرای گن ــد؛ ب می گوی
هکتــار ســامانه آبیــاری تیــپ یــا نــواری 
ــزار  ــط 50 ه ــاال فق ــا ح ــم، ت ــاز داری نی
ــه عبارتــی در  هکتــار اجراشــده اســت. ب
ــان دو  ــه و در می ــک وزارتخان ــل ی داخ
معاونــت بــه هــم چســبیده »زراعــت« و 
ــودش  ــرف خ ــی ح ــاک« هرکس »آب وخ
انجــام  را  خــودش  کار  و  می زنــد  را 
مصیبت هــای  از  این یکــی  و  می دهــد 
مدیریــت کان در آب اســت، آنــگاه وزیــر 
ــس  ــن کنفران ــاورزی در همی ــاد کش جه
ــت  ــن نی ــا حس ــه و ب ــع، صادقان مشعش
منطقــه  فــان  در  اخیــراً  می گویــد 
یــک  مــردم  کــه  داشــتم  بازدیــدی 
ــا مشــارکت و همدلــی تصمیــم  دشــت ب
چاه هــای  آب  از  اســتفاده  گرفته انــد 
ــد و 50  ــل دهن ــف تقلی ــه نص ــود را ب خ
درصــد صرفه جویــی کننــد. وقتــی در 
یــک معاونــت حســاس 5 تــا کارشــناس 
بــا یــک مجــری حــدود 5 ســال گذشــته 
بــا هــر میــزان کار درســت یــا نادرســت 
ــکان  ــان ت ــد از جایش ــام داده ان ــه انج ک
نخورده انــد و تمــام مشــاوران و مجریــان 
ــر  ــط و غی ــازنده و مرتب ــرکت های س ش
ــا و در  ــط آن ه ــر بلی ــا آب زی ــط ب مرتب
ــا  ــگان ت ــهیات رای ــای تس ــراف اعط اط
ــد،   ــره زده ان ــروژه چنب ــر پ 85 درصــد ه
یــا  دو  میــان  در  می تــوان  چگونــه 
ــی و  ــزوم، همدل ــت الزم و مل ــه معاون س
هم جهتــی در اجــرا بــه وجــود آورد؟

ــان  ــر اردکانی ــه دکت ــت ک ــن اس همی
کنفرانــس،  همیــن  در  نیــرو  وزیــر 
قرائــت  کاغــذ  روی  از  خطابــه ای 
همــان  توســط  گویــا  کــه  می کنــد 
ــه  ــده ک ــه و تدوین ش ــانی تهی کارشناس
طالــب صنعــت پرجاذبــه و پرمنفعــت 
سدســازی تــوأم بــا تعطیلــی کامــل 
بــه  نوشــته ای  و  هســتند  کشــاورزی 
ــتی  ــه دودس ــد ک ــر می دهن ــت وزی دس
ــد و  ــر ســر کشــاورزی مملکــت می کوب ب
خطــاب بــه حاضــران می گویــد: »بخــش 
عمــده کشــاورزی ایــران معیشــتی اســت 
و نزدیــک بــه 92درصــد از زمین هــا 
ــط  ــی و متوس ــرده مالک ــتاها خ در روس
از  درصــد   94 از  بیــش  می باشــند، 

ــه  ــته ب ــران وابس ــتایی در ای ــاد روس اقتص
ــروری ســنتی و به طــور  کشــاورزی و دامپ

ــت.«  ــتی اس ــده معیش عم
ــی  ــت ول ــگ اس ــار گن ــن آم ــه ای گرچ
کارشــناس  کــرد  اســتنباط  می تــوان 
اردکانیــان  دکتــر  خطابــه  نویســنده 
 92 از  درصــد   94 بگویــد  می خواهــد 
ــیه  ــتایی و حاش ــای روس ــد زمین ه درص
ــرا اگــر دیــم  ــی ) زی روســتاها احتمــاالً آب
ــت(،  ــرو نداش ــا وزارت نی ــی ب ــود ارتباط ب
ــا  ــه آن ه ــته ب ــای وابس ــایر فعالیت ه و س
تولیــد معیشــتی دارنــد و اگــر جملــه 
اول یعنــی »بخــش عمــده کشــاورزی 
ــه  ایــران معیشــتی اســت«، در ایــن خطاب
دیگــری  اســتنباط  شــاید  نمی آمــد 
ــن  ــس ای ــید پ ــد پرس ــی بای ــد، ول می ش
آمــار وزارت جهــاد کــه می گویــد »بــه 75 
ــیده ایم«  ــی رس ــب خوداتکای ــد ضری درص
چیســت؟ خاصــه خطابــه وزیــر نیــرو این 
اســت کــه کشــاورزی مملکــت ورشکســته 
و ناکارآمــد اســت زیــرا در ادامــه ســخنان 
ــه کشــاورزی در  ــد ک ــه می کن ــود اضاف خ
ــرده  ــق عمل نک ــدان موف ــز چن اشــتغال نی

ــت. اس
ــن  ــام مت ــد، فصــل فصــل  و تم ــد بن بن
ــه  ــرو توصی ــر نی ــه 7 صفحــه ای وزی خطاب
بــه کشــاورزی اســت کــه چــه بایــد بکنــد 

و چــه نبایــد بکنــد!
گرچــه بخــش عمــده ای از مفاهیمــی که 
ــتورالعمل  ــه و دس ــب توصی ــان در قال ایش
بــرای کشــاورزی بیــان می کننــد هماننــد 
کشــت فــرا ســرزمینی، اســتفاده از آب 
مجــازی بــرای امنیــت غذایــی، ارزش ذاتی 
و اقتصــادی آب، ضــرورت صرفه جویــی 
ــای  در آب کشــاورزی، اســتفاده از روش ه
ــم  ــا اقالی ــب ب ــد و متناس ــاری کارآم آبی
ــاورزی  ــه کش ــوع ک ــن موض ــف و ای مختل
معیشــتی، کــم بــازده و ناکارآمــد و موجب 
هــدر رفــت منابــع پایــه می شــود درســت 
ــار  ــا ب ــه صده ــا و بلک ــه ده ه اســت و البت
ــم  ــن مفاهی طــی 19 ســال گذشــته همی
»صنایــع  مجلــه  توســط  نظریه هــا  و 
ــروران  ــاورزی«، دامپ ــاخت های کش زیرس
ســابق به صورت هــای مختلــف و در مــوارد 
ــا تشــریح و توضیــح  متعــدد و مصداقــی ب
ــران  ــی از صاحب نظ ــت و بخش ــده اس آم
ــن  ــه ای ــز ب ــود نی ــاورزی خ ــش کش بخ

ــث و  ــا بح ــد ام ــان دارن ــات اذع موضوع
وزارتخانه هــا  بی توجهــی  در  انتقــاد، 
ــا  ــم، کم ــه مفاهی ــت ن ــوع اجراس ــه ن ب
اینکــه وزیــر نیــرو در ایــن خطابــه خــود 
ــتباهات  کوچک تریــن اشــاره ای بــه اش
ــی  ــین و حت ــی پیش ــت های اجرای سیاس
ازجملــه  متبــوع  وزارتخانــه  کنونــی 
انــواع ضدونقیــض مدیریت هــای کان 
یــا  و  زیان بــار  سیاســت های  آب، 
تمــدن  ویران کننــده  سدســازی های 
ســرزمینی و ســدهایی کــه درنهایــت بــه 
ــل شــدند  ــر آب تبدی طشــتک های تبخی
ــرو  ــر نی ــان وزی ــر اردکانی ــد. دکت نمی کن
در مــورد وزارتخانــه خــود نمی گویــد 
چــه بایــد بکننــد و چــه نبایــد بکننــد و 
ــر ایــن بایدهــا و نبایدهــا  البتــه تأکیــد ب
راهبــرد  جــزء  هــم  نیــرو  وزارت  در 
در  صرفه جویــی  و  درســت  اســتفاده 
ــد از آن  ــه نبای ــی رود ک ــه شــمار م آب ب
غفلــت کــرد. بنابرایــن و بــا ایــن توصیــف 
ــرای  ــو ب ــان و همس ــردی یکس ــه راهب ک
اجــرا وجــود نــدارد و اگــر هســت رعایــت 
نمی شــود، امیــدی نیســت کــه ایــن 
بحــران  در  اثــر  منشــأ  کنفرانس هــا 
آب کشــور باشــند و میــزان اســتفاده 
ــا  ــادل ب ــی در تع ــر آب زیرزمین از ذخای
ــد  ــش یاب ــر آن کاه ــد پذی ــزان تجدی می
ــاور  ــریعتمداری مش ــدس ش ــه مهن گرچ
ــاد کشــاورزی و رئیــس  ــر جه ــی وزی عال
کمیتــه ملــی راهبــردی کشــاورزی اتــاق 
ــوزانه  ــه و دلس ــخنرانی عالمان ــه در س ک
ــرط  ــد ش ــت چن ــا رعای ــت: ب ــود گف خ
ازجملــه صرفه جویــی 30 درصــدی در 
ــیار  ــواری های بس ــل دش ــرف و تحم مص
در یــک طــرح جامــع تدوین شــده توســط 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس و همــکاری 
وزارت جهــاد کشــاورزی و نیــرو زیــر 
ــدوار  ــوان امی ــال( می ت ــوان 10+2)س عن
ــود  ــران وج ــرای بح ــل ب ــه راه ح ــود ک ب
ــرف  ــزان مص ــان می ــوان می دارد و می ت
ــر در شــرایط اقلیمــی  ــد پذی و آب تجدی
ــاً  ــی حتم ــرد ول ــادل ایجــاد ک خــوب تع
ــی  ــی میان ــت اجرای ــد ســاختار مدیری بای
در هــر دو وزارتخانــه جهــاد کشــاورزی و 
ــی  ــر و جابجای ــل تغیی ــور کام ــرو به ط نی
ــه درب آب مملکــت  صــورت گیــرد وگرن
ــد.  ــد چرخی ــنه خواه ــن پاش روی همی
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کنفرانسدوساالنهاقتصادآببارویکردیبه12
اندیشههایجدیدبرایحلبحرانآب

روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
27 و 28 آبان ماه، اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
درگیر برگزاری کنفرانسی بود تا 
با جمع بندی دیدگاه های مختلف 
صاحب نظران و با تأکید بر 
اقتصاد آب راه چاره های جدید و 
متفاوت برای ایجاد تعادل میان 
میزان مصرف آب تجدید پذیر 
و مصرف آب از منابع پس انداز 
هزاران ساله ذخایر سفره های 
زیرزمینی که روزبه روز منفی 
می شوند ارائه دهد.

ــی آب، بســیاری از صاحب نظــران سرشــناس در  ایــن کنفرانــس از جهــت حضــور مقامــات دولتــی و بعضــاً مجلــس و فعــاالن اقتصــادی و بازرگان
حــوزه آب و در نــوع خــود برآمــدی برجســته و بــدون رقیــب طــی چنــد ســال اخیــر داشــت، کمــا اینکــه مهنــدس شــریعتمداری مشــاور عالــی وزیــر 
جهــاد کشــاورزی و رئیــس کمیتــه مطالعــات راهبــردی کشــاورزی در اتــاق بازرگانــی توانســته بــود بــا کمــک همکارانــش در ایــن کمیتــه و به عنــوان 
رئیــس کنفرانــس، چنیــن اجماعــی میــان بخــش خصوصــی و دولتــی و مجلــس ایجــاد کنــد. نکتــه برجســته و قابل تأمــل ایــن کنفرانــس دوســاالنه؛ 
حضــور مقامــات بلندپایــه ای چــون دکتــر نهاونــدی معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور، دکتــر کانتــری رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت و معاون 
رئیس جمهــوری باســابقه و صبغــه مبــارزه چندیــن ســاله بــرای تفهیــم پدیــده بحــران آب، مهنــدس حجتــی وزیــر جهــاد کشــاورزی، دکتــر اردکانیــان 
وزیــر نیــرو، شــافعی رئیــس اتــاق بازرگانــی، مهنــدس عبــاس کشــاورز معــاون زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی به عنــوان صاحب نظــری حــاذق و کار 
آشــنا در حــوزه اجرایــی و بهــره وری آب در تولیــد، مهنــدس اکبــری معاونــت آب وخــاک، دکتــر کیخــا رئیــس کمیســیون کشــاورزی و ده هــا شــخصیت 
و صاحب نظــر دیگــر، موقعیــت ممتــازی را بــرای ایــن کنفرانــس فراهــم ســاخته بــود. در ایــن میــان، طــی دو روز برگــزاری ایــن کنفرانــس بالغ بــر 50 
مقالــه پژوهشــی بــا مفهــوم مرتبــط بــه آب در جوامــع شــهری و مناطــق کشــاورزی ارائــه شــد. ایــن کنفرانــس همچنیــن بیانیــه ای را صــادر و منتشــر 
کــرد. گرچــه همان طــوری کــه گفتــه شــد مقامــات اجرایــی و دولتــی مرتبــط در ایــن کنفرانــس دوســاالنه اقتصــاد حضــور داشــتند، امــا در محتــوا 
و مضمــون، مطالــب، ســخنرانی ها و چنــد گــزارش افتتاحیــه، موضــوع ارتبــاط چنیــن کنفرانس هایــی بــا بخــش اجــرا مشــخص نبــود و همچنیــن 
گســترش ایــن مفاهیــم در میــان جامعــه شــهری و روســتایی و کشــاورزی کشــور موردتوجــه و تأکیــد قــرار نگرفتــه بــود. نمی تــوان بــه ایــن موضــوع 

اشــاره نکــرد کــه مباحــث محیط زیســت و حقابــه ایــن بخــش تعیین کننــده در ســاختار توســعه کشــور بــه شــمار نیامــده بــود.
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13 باغمنآبادتروزراعتمنپربارتراست!
هرآنچهبایددربارهکودبدانیم

قسـمت سوم)ادامه از شماره قبل(

ــرای شــالیزار اســت درصورتی کــه رشــد  ــد ب آزوال گیاهــی مفی
ــم و  ــی اقلی ــد. ول ــته باش ــه داش ــی در منطق ــب و معقول مناس
شــرایط منطقــه و همچنیــن افزایــش آلودگــی آب هــا در 
ــث  ــفر باع ــٌا ازت و فس ــف خصوص ــر مختل ــه عناص ــه ب منطق
ــروزه  ــه ام ــت به طوری ک ــده اس ــه آن ش ــاد و بی روی ــد زی رش
تهدیــدی بســیار جــدی بــرای شــالیزارها، اســتخرها، آب بنــدان 
ــان را در  ــت آبزی ــج و جمعی ــد برن ــده و رش ــا ش ــا و تاالب ه ه

ــرار داده اســت. ــر ق ــرض خط مع
گیالوش

گیالــوش )پیــت( یــا تــورب عبــارت از بقایــای گیاهــان آبــزی، 
باتاق هــا و مرداب هاســت کــه زیــر آب بــه حالــت نیمــه 
ــت؛  ــده اس ــرد ش ــده و خ ــا مان ــده به ج ــه ش ــیده و تجزی پوس
ــد.  ــه کار می برن ــی ب ــات خاک ــس از اســتخراج در ترکیب آن را پ
ترکیبــات گیالوش هــای مختلــف برحســب نــوع گیاهــی کــه از 
ــواد  ــدار م ــودن، مق ــدار پوســیده ب ــد، مق ــه وجــود آمده ان آن ب
معدنــی و درجــه اســیدی بــودن، متفــاوت اســت. از میــان انــواع 
گیالــوش در ایــران خــزه لــوش پیــت خــزه )peat moss( از 
ــد و  ــوه ای می باش ــگ قه ــه دارای رن ــت ک ــر اس ــه معروف ت هم
ظرفیــت نگهــداری آبــی حــدود ده برابــر وزن خشــکش را دارد. 
ایــن مــاده، اســیدی و بــا pH برابــر 3/8 تــا 4/5 بــوده، مقــدار 
ــن  ــز اســت؛ بنابرای ــاس آن ناچی ــی ازت دارد و فســفر و پت کم
ــل از  ــود. قب ــزوده می ش ــداری آب وخــاک اف ــرای نگه بیشــتر ب
افــزودن خــزه لــوش بــه خــاک بایــد آن را تکه تکــه و مرطــوب 

کــرد.
خاک برگ

ــرگ  ــد دم ب ــوادی مانن ــدن م ــیده ش ــه از پوس ــرگ ک خاک ب
ــره حاصــل می شــود،  ــان، چمن هــای قیچــی شــده و غی درخت
ارزش غذایــی چندانــی نــدارد و تنهــا به منظــور ســبک و 
ــرای  ــرد. ب ــرار می گی ــتفاده ق ــاک مورداس ــردن خ ــوذ ک قابل نف

ــه  ــی ک ــای خشــک درختان ــز، برگ ه ــرگ در فصــل پائی ــه خاک ب تهی
ــرا  ــد )ماننــد درختــان میــوه، اف رگ برگ هــای ضخیــم و خشــن ندارن
ــودال  ــک گ ــا در ی ــن ی ــطح زمی ــی روی س ــارون و ...( را در محل و ن
ــت  ــا آب پاشــی رطوب ــه جمــع آوری کــرده، ســپس ب به صــورت یک الی
ــداری  ــا، مق ــدن آن ه ــیده ش ــریع در پوس ــرای تس ــن و ب الزم را تأمی
ــر  ــه دیگ ــک الی ــپس ی ــد. س ــه می کنن ــد اوره اضاف ــه مانن ــود ازت ک
ــه انباشــتن  ــا تکــرار عمــل آب پاشــی و کودپاشــی ب بــرگ ریختــه و ب
ــر رشــد و نمــو باکتری هــا،  ــد؛ در اث ــرگ می پردازن مقــدار موردنظــر ب
ــن  ــدی ای ــر از چن ــوالً ه ــوند، معم ــیده می ش ــج پوس ــا به تدری برگ ه
تــوده را از هــم می پاشــند و دوبــاره در محــل دیگــری روی هــم 
ــوازی  ــای م ــه باکتری ه ــانی ب ــوا رس ــور ه ــن کار به منظ ــد. ای می ریزن
تــوده کــه  بیش ازحــد در درون  ایجــاد گرمــای  از  و جلوگیــری 
ــوردن  ــم خ ــه ه ــرد و ب ــام می گی ــرد انج ــن می ب ــا را از بی باکتری ه
ــد. در  ــریع می کن ــدن را تس ــیده ش ــل پوس ــرگ مراح ــوده خاک ب ت
شــرایط عــادی، خاک بــرگ پــس از 8 تــا 12 مــاه قابل اســتفاده 
ــند،  ــده باش ــال مان ــا 4 س ــه 3 ت ــی ک ــی خاک برگ های ــردد، ول می گ

ترجیــح داده می شــوند. 
خاک بــرگ آماده شــده را بایــد الــک کــرد تــا چوب هــا و قســمت های 
زائــد آن جــدا شــود. خاک بــرگ ممکــن اســت محتــوی بــذر 
ــرف  ــل از مص ــد قب ــذا بای ــد، ل ــراض باش ــات و ام ــرز، آف ــای ه علف ه

ــود. ــی ش گندزدائ
ورمی کوالیت

ــد  ــا ببین ــی گرم ــه وقت ــت ک ــکا اس ــوع می ــی از ن ــاده معدن ــن م ای
ســیلیکات های  آن،  شــیمیایی  مــواد  می شــود.  زیــاد  حجمــش 
منیزیــم، آلومینیــوم و آهــن اســت کــه آب خــود را از دســت داده انــد. 
ازنظــر واکنــش اســیدی خنثــی اســت و قــادر اســت بــه میــزان زیــادی 

ــد.  ــذب کن آب ج
ــی  ــبتاً باالی ــی نس ــادل کاتیون ــت تب ــت ظرفی ــی کوالی ــه ورم ازآنجاک
ــد  ــته و بع ــره نگه داش ــورت ذخی ــی را به ص ــواد غذای ــد م دارد، می توان
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آزاد ســازد. نکتــه مهــم در مــورد ورمــی کوالیت 14
این کــه وقتــی مرطــوب اســت و حجمــش زیــاد 
ــرار گیــرد، چــون  ــد تحت فشــار ق می شــود نبای
ســاختار متخلخــل خــود را از دســت می دهــد.

پرالیت
ایــن مــاده بــه رنــگ ســفید خاکســتری اســت، 
گدازه هــای  از  و  دارد  آتش فشــانی  منشــأ 
می شــود.  اســتخراج  ســرد  آتش فشــانی 
پرالیتــی کــه در باغبانــی مصــرف می شــود 
دارای ذاتــی بــه قطــر 1/5 تــا 3 میلی متــر 
ــر وزنــش آب  ــا 4 براب اســت. پرالیــت بیــن 3 ت
جــذب می کنــد و واکنــش آن بیــن 6 تــا 8 
اســت، خاصیــت تبــادل کاتیونــی نــدارد و  فاقــد 

ــت. ــی اس ــی معدن ــواد غذای م
به منظــور  بیشــتر  خــاک  بــه  آن  افــزودن   
ــی  ــای خاک ــوای مخلوط ه ــزان ه ــش می افزای

می گیــرد. صــورت 
خزه اسفاگنوم

شــده  خشــک  بقایــای  اســفاگنوم  خــزه 
جنــس  اســیدی  مرداب هــای  گونه هــای 
ــذب آب  ــت ج ــه ظرفی ــد ک ــفاگنوم می باش اس
ــش  ــر وزن ــا 20 براب ــی 10 ت ــادی دارد؛ یعن زی
ــی  ــامل کم ــزه ش ــن خ ــد. ای ــذب می کن آب ج
مــواد معدنــی و دارای واکنشــی در حــدود 3/5 
اســت. از ویژگی هــای ایــن مــاده ایــن اســت کــه 
اســتریل بــوده و حــاوی چنــد مــاده اختصاصــی 
گیاهچــه  مــرگ  از  کــه  اســت  قارچ کــش 

می کنــد. جلوگیــری 
بهترین زمان تهیه کود سبز

ســبز،  کــود  تهیــه  زمــان  بهتریــن 
اســت. گیاهــان  رفتــن  گل  بــه  از   پــس 
ــان  ــد در زم ــده بای ــاب ش ــودی انتخ ــاه ک گی
ــاک  ــر خ ــه زی ــتن ب ــه بس ــا خوش ــی ی گلده
ــان،  ــن زم ــل از ای ــه قب ــرا ک ــود؛ زی ــرده ش ب
رشــد و نمــو قســمت های ســبزینه ای گیــاه 
ــی  ــاده آل ــدن آن م ــوده و از برگردان ــی نب کاف
ــود  ــد شــد. ک ــه نخواه ــه خــاک اضاف ــادی ب زی
ــواد  ــن از لحــاظ م ــت زمی ســبز به منظــور تقوی
آلــی غذایــی مورداســتفاده قــرار می گیــرد کــه 
ــی  ــدت زمان ــرای م ــان، ب ــور گیاه ــن منظ بدی
معیــن در مزرعــه کاشــته شــده و بعــد از 
ــوند. ــده می ش ــن برگردان ــه زمی ــی ب ــد کاف  رش
ــه ای  ــم از علوف ــون اع ــی گوناگ ــان زراع از گیاه
و بقــوالت ماننــد انــواع شــبدر، عــدس، باقــا و 
... و همچنیــن گیاهــان خــودرو ماننــد ختمــی، 
ــزای  ــی از اج ــی بعض ــرغ و حت ــه، م گل بنفش
ــیب زمینی و  ــرگ س ــاقه و ب ــد س ــی مانن گیاه
ــوان به عنــوان کــود ســبز اســتفاده  شــلغم می ت

کــرد.
گیاهانــی بــرای تهیــه کــود ســبز مناســب 

هســتند کــه:
1- دارای رشــد ســریعی بــوده و مــدت کوتاهــی 

زمیــن زراعــی را اشــغال کننــد.
ــرگ، شــاداب و سرشــار از مــواد  2- پرشــاخ و ب
ــع  ــود مان ــایه خ ــا س ــم ب ــا ه ــند ت ــی باش غذای
ســبز شــدن بــذر علف هــای هــرز شــوند و هــم 
زیــر خــاک بــردن آن هــا به ســادگی انجــام 

ــرد. گی
3- کم توقــع بــوده و بــرای حداکثــر رشــد 
خــود بــه کــود حیوانــی یــا شــیمیایی کمتــری 

ــند. ــته باش ــاج داش احتی
ــیری و  ــق گرمس ــی در مناط ــن ویژگ ــه ای ــد ک ــم باش ــیار ک ــا بس ــی آن ه ــاز آب 4- نی

ــتری دارد. ــت بیش ــک اهمی خش
مزایای استفاده از کودهای سبز

1- تأمیــن مــاده آلــی: یکــی از اثــرات اســتفاده از کودهــای ســبز تأمیــن مــاده آلــی 
خــاک اســت، به خصــوص زمانــی کــه کــود حیوانــی کافــی در دســترس نبــوده و یــا 
بقایــای گیاهــی به جامانــده در زمیــن بــه حــدی نباشــد کــه بتوانــد مقــدار هومــوس 
خــاک را در حــد مطلوبــی نــگاه دارد. پــس از برگردانــدن کــود ســبز در خــاک، هــم 
ــاک را  ــی خ ــاده آل ــده و م ــیده ش ــه های آن پوس ــم  ریش ــی و ه ــمت های هوای قس
ــبندگی  ــاد چس ــنی( ایج ــبک )ش ــای س ــبز در زمین ه ــود س ــد. ک ــش می ده افزای
 می کنــد و در زمین هــای ســنگین )رســی( خــاک را پــوک و ســبک می کنــد.
ــه خــاک  ــی ب ــداری ازت آل ــی، مق ــن آل ــر کرب ــاوه ب ــود ســبز ع ــش ازت: ک 2- افزای
اضافــه می کنــد. ایــن مقــدار ازت برحســب شــرایط، ممکــن اســت ناچیــز یــا 
ــواده  ــان خان ــه )گیاه ــاه لگومین ــک گی ــه ی ــال چنانچ ــرای مث ــد. ب ــه باش قابل توج
ــا توجــه بــه این کــه بیشــتر ایــن گیاهــان در  بقــوالت( بــه خــاک برگردانــده شــود، ب
شــرایط مســاعد، آمادگــی، قــدرت جــذب و تثبیــت ازت آزاد هــوا را دارنــد، احتمــال 
ــر  ــی غی ــدن گیاه ــا برگردان ــه ب ــت، حال آنک ــاد اس ــاک زی ــره ازت خ ــش ذخی افزای
ــده، )ازت  ــر حاصل ش ــاک تغیی ــه خ ــکل ازت اولی ــط در ش ــاک فق ــه خ ــه ب لگومین
 معدنــی بــه آلــی تبدیــل می شــود( و در مقــدار آن افزایشــی بــه وجــود نخواهــد آمــد.

ــود دارد،  ــاک وج ــایش خ ــر فرس ــه خط ــال ک ــی از س ــاک: در ماه های 3- حفاظــت خ
ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــاه پوشش ــک گی ــد، از ی ــاظ نباش ــاک بی حف ــه خ ــرای آن ک ب
ایــن گیاهــان در مناطقــی کــه باران هــای زمســتانه زیــاد اســت از نشســت خاک هــای 
ســنگین و همچنیــن از فرســایش خاک هــای ســبک جلوگیــری می کنــد. ایــن 
ــم  ــطح ک ــاد را در س ــرعت ب ــاک، س ــاندن خ ــا پوش ــز ب ــق بادخی ــان در مناط گیاه
ــی دارد. ــه م ــود نگ ــای خ ــظ و در ج ــدن حف ــده ش ــل کن ــاک را در مقاب ــرده و خ  ک
 بهتریــن نمونــه از گیاهــان پوششــی، چــاودار زمســتانه و یــوالف بهــاره اســت.
ــورد  ــی م ــاده غذای ــوان م ــبز به عن ــود س ــاک: ک ــیمیایی خ ــواد بیوش ــن م 4- تأمی
ــاک،  ــک، گاز آمونی ــرد و گازکربنی ــرار می گی ــاک ق ــم های خ ــتفاده میکروارگانیس اس
ــه و بســیاری از ترکیبــات ســاده و پیچیــده دیگــر را تولیــد کــرده و  ترکیبــات نیترات

ــد. ــرار می ده ــی ق ــات زراع ــتفاده نبات ــورد اس م
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15 روش های کشت کودهای سبز
کودهــای ســبز را برحســب شــرایط مختلــف می تــوان 
به طورکلــی بــه دو صــورت اصلــی و فی مابیــن کشــت کــرد. 
ازجملــه مزایــای انتخــاب روش صحیــح کشــت ایــن اســت 
کــه هــم از فاصلــه زمانــی موجــود بعــد از برداشــت و کاشــت 
ــم از خــاک  ــی اســتفاده بیشــتر می شــود و ه ــات زراع نبات
ــد و  ــره می برن ــل به ــور کام ــود در آن به ط ــت موج و رطوب
 ادوات و ماشــین آالت کمتــری هــم بــه کار گرفتــه می شــود.
منظــور از کشــت اصلــی ایــن اســت که کود ســبز هــم مانند 
گیاهــان زراعــی، در فصــل معیــن و به صــورت یــک زراعــت 
اصلــی یــا تنهــا کاشــته شــود. زمــان کشــت اصلــی می توانــد 
پاییــز و یــا بهــار باشــد. جــز در مــورد گیاهانــی مثــل ذرت، 
ذرت خوشــه ای و یــا یونجــه کــه در بهــار کشــت می شــوند، 
ــرد. ــام می گی ــز انج ــبز در پایی ــای س ــر کوده ــت دیگ  کش
قابل ذکــر اســت در مــواردی کــه از کشــت یــک کــود ســبز 
ــود  ــه می ش ــد، توصی ــت نمی آی ــه دس ــی ب ــه مطلوب نتیج
ــود  ــوان ک ــم به عن ــوط باه ــورت مخل ــاه را به ص ــه دو گی ک

ســبز کشــت کــرد.
 الزم اســت کــه ایــن دو گیــاه از نظــر خصوصیــات زراعــی 
ــن  ــه و همچنی ــرگ و ریش ــاخه، ب ــو ش ــد و نم ــل رش مث
ــی  ــی هماهنگ ــای غذای ــی و نیازه ــات آب و هوای خصوصی
خاصــی بــا یکدیگــر داشــته باشــند. بهتریــن مثــال از کشــت 
ــک  ــا ماش ــاودار ب ــا چ ــی ی ــا نخودفرنگ ــوالف ب ــوط، ی مخل

اســت. 
کشــت فی مابیــن در فاصلــه زمانــی بیــن برداشــت و کشــت 
ــن کــود  ــر ای ــرد. اگ ــی انجــام می گی ــاه زراعــی متوال دو گی
ســبز بعــد از یــک گیــاه صیفــی در اواخــر تابســتان یــا اوایل 
پاییــز کشــت شــده و دوران رشــد آن تــا زمســتان یــا حتــی 
ــی  ــاه اصل ــرای زراعــت گی ــن ب ــده کــه زمی ــار ســال آین به
ــت  ــا کش ــه آن ه ــد ب ــه یاب ــود، ادام ــاده می ش ــدی آم بع

ــو،  ــوص ج ــات به خص ــواع غ ــد ان ــد؛ مانن ــتانه می گوین ــن زمس فی مابی
 چــاودار، ماشــک گل خوشــه ای، چچــم ریشــک دار، شــبدر گل میخکــی و...
ــال  ــزه س ــی پایی ــت اصل ــت زراع ــن برداش ــه بی ــبز در فاصل ــود س ــر ک اگ
ــه آن  ــود، ب ــت ش ــد کش ــال بع ــزه س ــی پایی ــت اصل ــت زراع ــل و کاش قب
کشــت فی مابیــن تابســتانه می گوینــد. )کاشــت در اواخــر بهــار و برداشــت 
در اواخــر تابســتان یــا اوایــل پاییــز( ماننــد انــواع شــبدر، شــلغم، چغنــدر 

ــه ای و... ــه ای، ذرت خوش علوف
شرایط برگرداندن کود سبز به زمین

ــدن، غلتــک زده و اگــر طــول  بهتــر اســت کــود ســبز را پیــش از برگردان
ســاقه ها بلنــد اســت، آن هــا را درو کــرد. در نتیجــه ی ایــن عمــل، 
ســاقه های بلنــد روی زمیــن خوابیــده و زیــر خــاک کــردن آن هــا به وســیله 
ــد در جهــت خــط غلتــک  گاوآهــن آســان تر صــورت می گیــرد. شــخم بای
ــده و  ــن نش ــًا دف ــاه کام ــورت گی ــن ص ــر ای ــرا در غی ــرد زی ــام گی انج
ــی رود. ــن م ــده و از بی ــک ش ــوا خش ــاورت ه ــادی از آن در مج ــدار زی  مق
ــا  ــا ب ــز غلطــک زد ت ــن را نی ــد زمی ــن کــود ســبز بای ــس از شــخم و دف پ
مســاعد شــدن شــرایط تهویــه زمیــن، پوســیدن کــود تســریع شــود. بــرای 
 بهبــود وضــع تهویــه در مناطــق پــرآب هم الزم اســت زمین زهکشــی شــود.
ــی  ــبز را در جای ــود س ــوان ک ــکان می ت ــورت ام ــع در ص ــی مواق در بعض
ــرد. ــر خــاک ب ــه زی کاشــته و پــس از برداشــت آن را در جــای دیگــری ب

کودهاي بیولوژیک یا زیستي
ایــن کودهــا کــه نســل جدیــدی از کودهــای موجــود می باشــند در حقیقــت 
میکروارگانیســم های مفیــدی هســتند کــه در تغذیــه گیاهــان نقــش 
 همزیســتی داشــته و بــه تثبیــت و جــذب بهتــر عناصــر کمــک می کننــد.
کودهــای زیســتی )کــود بیولوژیــک( بــه مــواد حاصل خیــز کننــده ای گفتــه 
ــم   ــه میکروارگانیس ــا چندگون ــک ی ــی از ی ــداد کاف ــه دارای تع ــود ک می ش
ریزاندامگان هایــی  زیســتی،  کودهــای  هســتند.  خاکــزی  ســودمند 
ــاک را در  ــی خ ــد عناصــر غذای ــه قادرن )میکروارگانیســم هایی( هســتند ک
ــا و  ــون ویتامین ه ــذی همچ ــواد مغ ــه م ــل ب ــتی تبدی ــد زیس ــک فرآین ی
دیگــر مــواد معدنــی کــرده و بــه ریشــه خــاک برســانند. مصــرف کودهــای 
ــد.  ــود نمی آورن ــه وج ــی ب ــتم آلودگ ــد و در اکوسیس ــتی کم هزینه ترن زیس
ــاک  ــودمند خ ــای س ــده میکروارگانیزم ه ــواد نگه دارن ــتی م ــای زیس کوده

می باشــند.
ــر در  ــم های موردنظ ــت میکروارگانیس ــش جمعی ــث کاه ــه باع ــی ک عوامل

ــوند: ــه می ش ــک منطق ــای ی خاک ه
1- تنش های محیطی بلندمدت )خشکی – حرارت زیاد و یخبندان – 

غرقاب و ...(
2- استفاده بی رویه از سموم شیمیایی

3- عدم حضور گیاه میزبان مناسب به مدت طوالنی 
دسته بندی با توجه به نوع میکروارگانیسم ها کودهای زیستی:

)EM 1- ریزاندامگان کارا )میکروارگانیسم های سودمند
2- کودهای زیستی باکتریایی )ریزوبیوم- ازتوباکتر- آزوسپریلیوم - ...(

3- کودهای زیستی قارچی )میکوریزا(
4- کودهای زیستی جلبکی )جلبک های سبز- آبی و آزوال(

5- کودهای زیستی اکتینومیست ها )فرانکیا(
ــام تجارتــی نیتراژیــن تولیــد شــد کــه در  ــا ن نخســتین کــود بیولوژیــک ب

اواخــر قــرن نوزدهــم مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــک م ــای بیولوژی ــد کوده ــه در تولی ــی ک ارگانیزم های
محیط هــای  در  می شــوند،  جداســازی  خــاک  از  عمدتــاً  می گیرنــد 
ــد و بعــد  ــدا می کنن ــرورش پی ــر و پ آزمایشــگاهی کشــت مخصــوص تکثی
 به صــورت پودرهــای بســته بندی شــده و آمــاده، مصــرف می شــوند.
مهم تریــن کودهــای بیولوژیــک بــا توجــه بــه اعمالی کــه میکروارگانیســم ها 

انجــام می دهنــد عبارتنــد از:
1( تثبیت کننده ازت هوا

2( قارچ هــای میکوریــزی کــه بــا ریشــه بعضــی از گیاهــان ایجــاد 
ایجــاد می کننــد اثــرات مفیــدی  و  همزیســتی کــرده 

3( میکــرو ارگانیزم هــای حل کننــده فســفات کــه فســفات نامحلــول 
خــاک را بــه فســفر محلــول و قابل جــذب گیــاه تبدیــل می کننــد

4( اکســیدکننده گوگــرد )تیــو باســیلوس(، کــودی کــه دارای باکتــری تیــو 
باســیلوس بــوده و باعــث اکســایش بیولوژیکــی گوگــرد می شــود

5( کرم هــای خاکــی کــه در تولیــد هومــوس مــورد اســتفاده قــرار 
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16

ــت  ــی کمپوس ــام ورم ــه ن ــت ب ــود کمپوس ــی ک ــد و نوع می گیرن
می کننــد. تولیــد   )Wermy Compost(

تثبیت کننده های ازت مولکولی:
باســابقه ترین و در حــال حاضــر رایج تریــن انــواع کودهــای زیســتی مربوط 
ــی کــه در ســطح  ــدار ازت ــه تثبیت کننده هــای ازت اســت. مجمــوع مق ب
جهانــی از ایــن طریــق بــه خــاک اضافه می شــود حــدود 175 میلیــون تن 
در ســال بــرآورد شــده اســت. در چنــد دهــه اخیــر بــا توجــه بــه افزایــش 
جمعیــت و تقاضــای روزافــزون بــرای مــواد غذایــی، اســتفاده بی رویــه از 
ــد  ــر تولی ــه حداکث ــل ب ــرای نی ــزاری ب ــوان اب ــیمیایی به عن ــای ش کوده
ــاف ســرمایه و خســارت  ــر ات ــاوه ب در واحــد ســطح، موجــب شــده ع
ــه هــم خــوردن تعــادل عناصــر  ــی و خــاک، ب ــع آب ــی، آلودگــی مناب مال
غذایــی خــاک، کاهــش بــازده محصــوالت کشــاورزی در اثــر کمبــود یــا 
ســمی بــودن عناصــر، تجمــع مــواد آالینــده )نظیــر نیتــرات( در اندام هــای 
ــات و  ــادن حی ــه خطــر افت ــی ب ــی و به طورکل ــی محصــوالت زراع مصرف

ــده نیــز رخ دهــد.  ســامتی انســان ها و ســایر موجــودات زن
ــی عرضــه  شــده در ســطح وســیع  ــن کودهــای میکروب ــروزه، رایج تری ام
تجارتــی مربــوط بــه باکتری هــای تثبیت کننــده ازت و مهم تریــن آن هــا 
موردتوجــه بــرای اســتفاده های علمــی شــامل ریزوبیوم هــا در همزیســتی 
ــوز.  ــر لگومین ــی غی ــان چوب ــی از گیاه ــا انواع ــا ب ــا. فرانکی ــا لگومینوزه ب
آزوســپریلیوم بــرای غــات و ســیانوباکترها بــه حالــت آزاد و یــا همزیســت 

بــا آزوال بــرای شالیزارهاســت.
قارچ های میکوریزا:

ــه  ــال 1885 ارائ ــک در س ــار از ســوی فران ــن ب ــزا اولی واژه میکوری
شــد. میکوریــزا از دو کلمــه )Myco( بــه معنــی قــارچ و )Rhiza( بــه 
معنی ریشــه تشــکیل شــده اســت. میکوریــزا نشــان دهنده مشــارکت 
در همزیســتی بیــن قــارچ و ریشــه گیــاه میزبــان می باشــد. در ایــن 
ــه  ــد ب ــخ مانن ــته های ن ــارچ پوشــش گســترده ای از رش سیســتم، ق
ــان  ــاه میزب ــام میســیلیوم را در اطــراف ریشــه گی ــه ن هــم تابیــده ب
تشــکیل می دهــد. در ایــن همزیســتی، قــارچ، قنــد، اســیدهای آمینه، 
ویتامین هــا و برخــی مواد آلــی دیگــر را از میزبان دریافــت و در مقابل، 
مــواد معدنــی و بیشــتر از همــه فســفات خــاک را جــذب و در اختیــار 
ــا و  ــد از دولپه ای ه ــان- 83 درص ــر گیاه ــد. اکث ــرار می ده ــاه ق گی
79 درصــد از تک لپه ای هــا- قــادر بــه تشــکیل سیســتم میکوریزایــی 
ــکیل  ــه تش ــادر ب ــی ق ــان زراع ــدودی از گیاه ــداد مح ــتند. تع هس
ــواده  Crucifera؛  سیســتم میکوریزایــی نیســتند کــه بیشــتر از خان
ــس  ــواده Chenopodiaceae ؛ جن ــس   Sinpsisو Brassica ، خان جن
 Beta و خانــواده Polygonaceae ؛ جنــس Fagopyrum  می باشــند.

جنبه هــای زیست شــناختی میکوریــزا: میکوریــزا بــر اســاس وضعیــت 
قــرار گرفتــن میســیلیوم آن هــا روی ریشــه گیاهــان میزبــان بــه دو 

گــروه کلــی تقســیم می شــوند:

)Eetomycorrhizae( میکوریزای بیرونی )الف
ــه دارای  ــی ک ــا بیشــتر در اکوسیســتم های جنگل ــوع میکوریزاه ــن ن ای
مخلوطــی از درختــان پهن بــرگ و ســوزنی برگ هســتند مشــاهده 
می شــود. در ایــن نــوع همزیســتی، قــارچ، میســیلیوم انبــوه و متراکمــی 
روی ســطح ریشــه تولیــد می کنــد ولــی گیــاه میزبــان در واقــع بــا ایــن 
نــوع قــارچ آلــوده شــده  و بــه واســطه پوشــش متراکــم از ریســه قارچ هــا، 
ــزا، از راه افزایــش  ــوع میکوری ــن ن ــدارد. ای ــا خــاک ن تمــاس مســتقیم ب
ســطح جــذب ریســه باعــث افزایــش تحمــل بــه خشــکی گیــاه میزبــان 

ــود. ــک می ش ــق خش ــوص در مناط به خص
)Endomycorrhizae( میکوریزای درونی ) ب

ــان قابل مشــاهده  ــار قارچــی روی ریشــه میزب ــزا آث ــوع میکوری ــن ن در ای
ــوده  ــر آل ــوده و غی ــن ریشــه های آل ــی بی نیســت و از نظــر ظاهــری فرق
وجــود نــدارد. هیــف ایــن قارچ هــا از راه تارهــای کشــنده یــا از راه 
ســلول های اپیدرمــی ریشــه وارد ســلول میزبــان می شــوند. هیــف پــس 
از ورود بــه ســلول میزبــان تولیــد شــبکه ای می کنــد کــه ایــن شــبکه از 
رشــته های نــازک دوشــاخه ای بنــام آرباســکول تشــکیل شــده. آرباســکول 
ــا  ــادل متابولیت ه ــده اســت و تب ــای مکن دارای ســاختاری شــبیه اندام ه
بیــن قــارچ و سیتوپاســم میزبــان از طریــق همیــن مناطــق آرباســکول 
هــا انجــام می گیــرد. آرباســکول معمــوالً 20 الــی 40 درصــد حجم ســلول 
ــوند.  ــم می ش ــه و هض ــن رفت ــی از بی ــس از مدت ــرد و پ ــی گی را دربرم
ــا  ــدی ب ــه مانن ــاختمان های کیس ــی، س ــیلیوم های درون ــعابات میس انش
ــد.  ــول می گوین ــا وزیک ــه آن ه ــه ب ــد ک ــاد می کنن ــم ایج ــواره ضخی دی
ــدار  وزیکــول، اندام هــای ذخیــره ای مــواد غذایــی و همچنیــن شــکل پای
ــن  ــکول در ای ــول و آرباس ــاختمان های وزیک ــود س ــتند. وج ــارچ هس ق
نــوع میکوریزاهــا ســبب شــده اســت کــه آن هــا را »قارچ هــای وزیکــوالر 

آرباســکوالر« بنامنــد.
مراحل تشکیل سیستم میکوریزایی

پــس ازآن کــه کامیدوســپور در محیــط مناســبی قــرار گرفــت، جوانه زده 
ــت  ــای همزیس ــپور قارچ ه ــد. اس ــکیل می ده ــه را تش ــیلیوم اولی و میس
ــه می زننــد کــه ریشــه های گیاهــان  ــا ریشــه گیاهــان، هنگامــی جوان ب
ــاه  ــه گی ــطح ریش ــواد از س ــح م ــند. ترش ــده باش ــکیل ش ــان تش میزب
میزبــان می توانــد جوانه زنــی اســپور را تحریــک و ســبب رشــد جهــت دار 
میســیلیوم بــه ســمت ریشــه گیاهــان میزبــان شــود. ایــن مــواد همچنین 
در ســرعت رشــد هیف، منشــعب شــدن آن و تشــکیل کاف میسیلیومی 
تأثیــر دارنــد. ترشــحات ریشــه  بســته بــه نــوع گیــاه ممکــن اســت مــواد 
ــه  ــطح ریش ــه س ــل ب ــواد متص ــا م ــل در آب و ی ــواد قابل ح ــرار، م ف
ــرار  ــان ق ــاه میزب ــه گی ــار ریش ــف کن ــه هی ــه لول ــند. هنگامی ک باش
می گیــرد تحریــک می شــود و بــه ســطح ریشــه گیــاه میزبــان 
می چســبد، ســپس در مرحلــه پایانــی در ســطح ریشــه گیــاه میزبــان 

نفــوذ می کنــد و وارد ســلول های ریشــه می شــود.
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برگزیت؛رقابتبرای
شرکتهایکشاورزی

اتحادیهاروپاافزایشمییابد

ــول  ــی محص ــب وکار و بازرگان ــر کس ــی ب ــن جدای ــر ای تأثی
ــور  ــای دام و طی ــات و فراورده ه ــی، لبنی ــای روغن ــه، دانه ه غل

ــت؟ چیس
گــزارش جدیــدی از رابــو بانــک )Rabobank( بــا عنــوان "تأثیر 
ــاورزی  ــع کش ــذا و صنای ــر غ ــت ب ــس برگزی ــه پیش نوی معامل
ــرات  ــه تأثی ــت؛ ب ــش پیداس ــه از نام ــه ک ــا"، همان گون اروپ
ــه سیاســی همــراه آن  ــت و اعامی ــس برگزی ــرارداد پیش نوی ق
ــا پرداختــه  ــر شــرکت های مــواد غذایــی و کشــاورزی در اروپ ب

اســت.
بااین وجــود هنــوز عــدم اطمینــان زیــادی در مــورد اینکــه آیــا 
ــان  ــر از آن در پارلم ــا، و مهم ت ــان اروپ ــرارداد در پارلم ــن ق ای
انگلیــس تصویــب خواهــد شــد وجــود دارد. طبــق ایــن 
ــا  ــه بریتانی ــت ک ــده اس ــه برنامه ریزی ش ــس این گون پیش نوی

ــد. ــرک کن ــارس 2019 ت ــخ 29 م ــا را در تاری ــه اروپ اتحادی

غات و دانه های روغنی: سیاست سوخت زیستی
طبــق گفتــه رابــو بانــک، انتظــار مــی رود کــه بخــش غــات و 
ــا حــدودی تحــت تأثیــر  دانه هــای روغنــی، در کوتاه مــدت و ت

برگزیــت قــرار گیــرد.
تجــارت در ایــن زمینــه بیــن اتحادیه اروپــا و انگلســتان می تواند 

طبــق معمــول در طــول دوره گــذار ادامــه یابد.
ــی  ــر احتمال ــزارش 3 تغیی ــن گ ــدت، نویســندگان ای در بلندم
و بالقــوه را درزمانــی کــه انگلســتان بــه موافقت نامه هــای 
تجــاری ترجیحــی بــا کشــورهای ثالــث وارد می شــود و دیگــر 
ســوخت های  در  به عنوان مثــال  را،  اروپــا  سیاســت های 

ــد. ــی می کنن ــد، بررس ــال نمی کن ــتی دنب زیس
1. مجموعــه دانه هــای روغنــی انگلیــس شــامل واردات حجــم 
قابل توجهــی از ســویا و روغــن ســویا بــه میــزان 816 میلیــون 

پونــد )GBP = پونــد اســترلینگ(.
هلنــد بزرگ تریــن صادرکننــده اســت کــه تقریبــاً 40 درصــد 
ــان  ــن جری ــد. ای ــی می کن ــاری را نمایندگ ــان تج ــن جری از ای
ــروع و  ــکا ش ــوب امری ــمال و جن ــده از ش ــور عم ــاری به ط تج
بــه بنــادر هلنــدی منتقــل می شــود؛ بخشــی از ایــن دانه هــای 
روغنــی،در کارخانجــات روغن کشــی تبدیــل بــه روغــن 

ــردد. ــادر می گ ــتان ص ــه انگلس ــتقیماً ب ــا مس ــود و ی می ش
در بلندمــدت، ایــن جریان هــای تجــاری ممکــن اســت از 
کشــورهای ســوم به طــور مســتقیم بــه انگلیــس هدایت شــوند؛ 

در 25 نوامبر 2018 شورای اروپا پیش نویس توافقنامه برگزیت 
)Brexit( را تصویب کرد.

این توافق، شرایط جدا شدن اتحادیه اروپا و انگلستان را توصیف 
می کند.

امــا تنظیمــات تدارکاتــی احتمــاالً از ایــن کار جلوگیــری خواهــد کــرد، مگــر اینکــه 
ــا را در معــرض  انگلســتان وظایفــی را تحمیــل کنــد کــه واردات کاال از اتحادیــه اروپ
ــی و  ــواد غذای ــایر م ــا س ــا ب ــی جایگزینی ه ــورد، برخ ــن م ــد. در ای ــرار ده ــر ق خط
روغن هــا نیــز ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد، بــرای مثــال کلــزا و آفتابگــردان از کانــادا، 

اســترالیا و یــا منطقــه دریــای ســیاه.
هلندی هــا و ســایر کارخانه هــای اروپایــی ممکــن اســت نیــاز بــه هدایــت بخشــی از 

تولیــد خــود بــه مقاصــد دیگــر داشــته باشــند.
ــدم،  ــی گن ــم قابل توجه ــامل حج ــا، ش ــی بریتانی ــای روغن ــات و دانه ه 2. واردات غ
ــاً از فرانســه و آلمــان و ذرت از فرانســه، بــه میــزان 780 میلیــون پونــد اســت. عمدت

ــن غــات از ســایر  ــد جایگزی ــان تجــاری می توان ــن جری ــدت، بخشــی از ای در بلندم
مناطــق ماننــد منطقــه دریــای ســیاه، کانــادا و  یــا اســترالیا شــود،اما بازهــم احتمــال 
دارد اقدامــات بریتانیــا در وضــع قوانیــن ســختگیرانه بــرای واردات از اتحادیــه اروپــا و در 

مقایســه بــا ســایر مناطــق، ایــن واردات را در معــرض خطــر قــرار دهــد.
به عــاوه، ایــن موضــوع می توانــد بــر صــادرات کاالهــای مشــابه از بریتانیــا نیــز تأثیــر 
منفــی داشــته باشــد، زیــرا ممکــن اســت در چارچــوب مقــررات واردات اتحادیــه اروپــا 
کــه در حــال حاضــر بــرای واردات کشــورهای ســوم در نظــر گرفته شــده اســت، قــرار 
گیرنــد. در حــال حاضــر، بریتانیــا حــدود 570 میلیــون پونــد، دانه هــای خوراکــی بــه 
اتحادیــه اروپــا صــادر می کنــد کــه حــدود 8 درصــد آن گنــدم و جــو اســت. از دســت 
دادن جریان هــای صادراتــی، تولیــد را کاهــش و قیمــت دانه هــای روغنــی و غــات را 

ــد. ــرار می ده ــار ق تحت فش
ــوخت  ــت س ــی از سیاس ــوان بخش ــات را، به عن ــن غ ــون ت ــتان، 1.2 میلی 3. انگلس
زیســتی اتحادیــه اروپــا کــه نیــاز بــه ترکیــب ســوخت های زیســتی بــا ســوخت های 

ــد. ــردازش می کن ــول پ ــه اتان ــی دارد، ب معمول
ــتان  ــت انگلس ــر دول ــد اگ ــش یاب ــی کاه ــور قابل توجه ــد به ط ــم می توان ــن حج ای
سیاســت داخلــی بــرای تولیــد ســوخت های زیســتی ایجــاد نکنــد کــه پــس از برگزیت 

)Brexit( انگیزه هــای صنعــت ســوخت زیســتی انگلســتان را فراهــم می کنــد.
ــه ایــن معنــی اســت کــه حجــم قابل توجهــی از دانه هــا  فقــدان سیاســت داخلــی ب
بــرای صنایــع غذایــی انگلیــس در دســترس هســتند و یــا نیــاز بــه صــادرات دارنــد، که 

ــی می شــود. به طــور بالقــوه باعــث کاهــش قیمت هــای غــات محل

لبنیات: رقابت شدیدتر از سوی کشورهای ثالث
ــت.  ــی اس ــوالت لبن ــد محص ــس در تولی ــاری انگلی ــریک تج ــن ش ــد، مهم تری ایرلن
ــه انگلیــس و انگلســتان 3.1 بیلیــون  ایرلنــد،1.3 بیلیــون  پونــد محصــوالت لبنــی ب
پونــد از همیــن محصــول بــه اتحادیــه اروپــا صــادر می کنــد. حــدود 60 درصــد از 1.3 
میلیــون تــن محصــوالت لبنــی تحــت ایــن جریــان اخیــر تجــاری شــامل شــیر تــازه 

تهیه و ترجمه: مسعود انصاری
دانشجوی کارشناسی  ارشد دانشگاه آکسفورد
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تولیدشــده در ایرلنــد شــمالی اســت کــه در جمهــوری ایرلنــد فراوری شــده اســت. بــرای ایــن 
جریــان تجــاری و ســایر محصــوالت لبنــی تــازه )کــره و شــیر در بیــن ســایر مــوارد( حرکــت 

ســریع ضــروری اســت.
ــاری را  ــان تج ــن جری ــت، ای ــرارداد برگزی ــور در ق ــه مذک ــه توافقنام ــود ک ــی می ش پیش بین
تســهیل کنــد و بنابرایــن تأثیــر برگزیــت محــدود خواهد بــود. در بلندمــدت، اگــر و هنگامی که 

انگلســتان بــازار خــود را بــرای کشــورهای ثالــث بــاز می کنــد.
 5 کشــور برتــر صادرکننــده، ایرلنــد، فرانســه، آلمــان، دانمــارک و هلنــد، در معــرض رقابــت 
ــد،  ــرار می گیرن ــازار انگلســتان ق ــکا در ب ــد و آمری ــد نیوزیلن ــث مانن ــر از کشــورهای ثال قوی ت
ــده  ــتان و ایاالت متح ــن انگلس ــی بی ــواد غذای ــی م ــن ایمن ــا در قوانی ــال، تفاوت ه بااین ح
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــد و ســنگین کن ــات تجــاری را کن ــن جریان ــد ای ــد رون ــال، می توان به عنوان مث
ایــن، نیوزیلنــد ســهم وارداتــی ترجیحــی خــود را بــرای اتحادیــه اروپــا بــرای کــره کامــل نکرده 
اســت، کــه نشــان می دهــد انگلســتان و اتحادیــه اروپــا مقصــد ترجیحــی محصــوالت لبنــی از 
ایــن منطقــه )نیوزیلنــد( نیســتند. توزیع ســهمیه تعرفــه واردات اتحادیــه اروپا بــرای محصوالت 

لبنــی بیــن بریتانیــا و اتحادیــه اروپــا بایــد در آینــده حل وفصــل شــود
ــه  ــات تجــاری ب ــاال گفتــه شــد، مــا انتظــار تغییــر عمــده در جریان امــا همان طــور کــه در ب

انگلســتان و اتحادیــه اروپــا نداریــم.

پروتئین دامی: واردات گوشت گاو
بریتانیــا کمبــود بزرگــی در تولیــد گوشــت دارد، به گونــه ای کــه تنهــا نیمــی از تقاضــای مصرف 

از تولیــد داخــل تأمین می شــود.
ارزش واردات بریتانیا در سال 2017 به میزان 2.79 بیلیون یورو بود.

ــت  ــث و تح ــورهای ثال ــط واردات از کش ــد توس ــود می توان ــن کمب ــوری، ای ــاظ تئ ــه لح ب
موافقت نامه هــای تجــاری جدیــد بــا کشــورهای ثالــث جایگزیــن شــود.

بااین وجــود، بریتانیــا شــرایط ســختگیرانه رفــاه دام را تدویــن می کنــد و در کوتاه مــدت بعیــد 
ــادا بتواننــد از ایــن اســتانداردها برخــوردار  اســت کــه کشــورهایی ماننــد ایاالت متحــده و کان

شــوند.
واردات گوشــت گاو بریتانیــا به وضــوح از صــادرات آن بهتــر اســت و عمدتــاً از محصــوالت تــازه 

اعا تشکیل شــده اســت.
صــادرات به طــور عمــده بــا محصــوالت ســطح پاییــن و جانبــی تعریف شــده و اکثریــت قریــب 
ــال 2017، ارزش واردات  ــود. در س ــه می ش ــا فروخت ــه اروپ ــارج از اتحادی ــاق آن در خ به اتف
یــک بیلیــون پونــد بــود. بازهــم ممکــن اســت واردات از اتحادیــه اروپــا در بلندمــدت جایگزیــن 
ــد  ــون رش ــت هورم ــاد، ممنوعی ــود، به احتمال زی ــود. بااین وج ــث ش ــورهای ثال واردات از کش
کــه در کشــورهای ثالــث اعمــال می شــود، یــک مانــع عمــده تجــاری بــرای بریتانیــا درزمانــی 
اســت کــه از اتحادیــه اروپــا خارج شــده اســت. ارزش صــادرات گوســفند 383 میلیــون پونــد 
و ارزش واردات آن، 354 میلیــون پونــد در ســال 2017 بــود. تخصیــص ســهمیه وارداتــی بیــن 

ــرای گوشــت  ــن ب ــا و بریتانیــا )118000 ت ــه اروپ اتحادی
ــر  ــرای گوســفند( ممکــن اســت ب ــن ب گاو، 285،260 ت
جریان هــای تجــاری آینــده تأثیــر بگــذارد. اگرچــه بایــد 
توجــه داشــت کــه بیشــتر ایــن ســهمیه ها در ایــن لحظه 

ــود. ــتفاده نمی ش ــل اس ــور کام به ط
انتظــار مــی رود تولیــد گوشــت گاو و گوســفند داخلــی در 

بهتریــن حالــت پــس از برگزیــت پایــدار باقــی بمانــد.
ــل  ــه دلی ــار دارد ب ــک )Rabobank( انتظ ــه رابوبان البت
کاهــش حمایــت مســتقیم از درآمــد مربــوط بــه زمیــن، 
میــزان تولیــد در ایــن زمینــه ایــن دو محصــول تــا حدی 
کاهــش یابــد، ایــن چیــزی اســت کــه ایــن گــزارش در 

ــد. ــی می کن ــس پیش بین ــدت در انگلی بلندم
ــه  ــرای کشــورهای عضــو اتحادی ــت ب ــری: رقاب نتیجه گی

ــد. ــش می یاب ــاالً افزای ــا احتم اروپ
ــا، کــه  ــه اروپ ــرای بریتانیــا در تــرک اتحادی دوره گــذار ب
ــهیاتی را  ــد، تس ــول بکش ــال ط ــاً 4 س ــد تقریب می توان
ــده  ــط آین ــورد رواب ــی در م ــه توافق ــد ک ــم می کن فراه

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــس ص ــا و انگلی ــه اروپ اتحادی
ــس  ــه انگلی ــار دارد ک ــک انتظ ــو بان ــان، راب ــول زم در ط
ــود  ــه راه خ ــل ب ــارت بین المل ــده ای در تج ــور فزاین به ط

ــرود. ب
ــرای  ــد ب ــتان می توان ــازار انگلس ــت در ب ــه، رقاب درنتیج

ــد ــش یاب ــا افزای ــه اروپ ــرکت های اتحادی ش
ــس از دوره  ــوه پ ــی بالق ــای گمرک ــال کنترل ه ــاز اعم ب
گــذار می توانــد زمــان و هزینــه عبــور مــرزی را افزایــش 

دهــد.
ــوالت  ــر محص ــوص ب ــت به خص ــن اس ــر ممک ــن ام ای
تــازه فاسدشــدنی و همچنیــن زنجیــره ارزش هایــی کــه 
ــر  ــد، اث ــترش می یاب ــا گس ــه اروپ ــتان و اتحادی در انگلس
ــت های  ــن، سیاس ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــته باش ــی داش منف
ــه  ــوط ب ــورد مســائل مرب ــا در م ــه اروپ ــا و اتحادی بریتانی
ایمنــی دامپزشــکی، مــواد غذایی و بهداشــت مــواد غذایی 
ــه عقب نشــینی و  ــذار شــروع ب ــس از دوره گ ــد پ می توان
انحــراف کنــد. ایــن امــر هزینه هــای انجــام کســب وکار را 

ــد. ــش می ده ــازار افزای ــر دو ب در ه
Rabobank :منبع
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شــاید چنــد روزی از مراســم تودیــع و معارفه 
مهنــدس شــاهرخ رمضــان نــژاد بــرای قبــول 
ــی  ــازمان نظام مهندس ــت س ــئولیت ریاس مس
کشــور نگذشــته بــود کــه در اولیــن نشســت 
ــروز  ــح ام ــت صب ــاعت هف ــود س ــمی خ رس
ــریات و  ــات، نش ــران مج ــا مدی ــنبه، ب سه ش
ــن  ــگاه ای ــر در جای ــری مؤث ــای خب پایگاه ه

ــدار کــرد.  ــد دی ســمت جدی
ایــن نشســت بــه فاصلــه یکــی دو روز 
ســازمان  محــل  در  ایشــان  اســتقرار  از 
می ســازد،  آشــکار  کشــور  نظام مهندســی 
ــاور اســت  ــر ایــن ب ــژاد همچنــان ب رمضــان ن
ــا  ــد ب ــی را بای ــر تحول ــاز ه ــتانه و آغ ــه آس ک
مطبوعــات، فرهنگ ســازی، اطاع رســانی و 
ــان  بســیج رســانه ای ذینفعــان و مشــارکت آن
ــت  ــن نشس ــان در ای ــرا ایش ــرد، زی ــروع ک ش
موضــوع ایجــاد تحــرک در میــان 250 هــزار 
نظام مهندســی  گســترده  ســازمان  عضــو 
ــه توســعه کشــاورزی  ــرای کمــک ب کشــور ب
خــود  کوتاه مــدت  راهبــرد  به عنــوان  را 
ــک  ــا کم ــت: ب ــرارداد و گف ــد ق ــورد تأکی م
ــتان های  ــه در اس ــص ک ــداد متخص ــن تع ای
مختلــف سراســر کشــور به صــورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم درگیر کشــاورزی کشــور هستند 
سیاســت های  چارچــوب  در  می توانیــم 
ــش  ــه افزای ــه ازجمل ــق وزارتخان ــی و موف کل
ــزان  ــش می ــطح، کاه ــد س ــره وری در واح به
مصــرف آب، الگــوی کشــت مناســب بــا اقالیم 
مختلــف کشــور و درنهایــت انتقــال دانــش روز 
کشــاورزی در تمامــی زیــر بخش هــا، جایــگاه 
ایــن ســازمان را در میــان کشــاورزان برجســته 

ــم. کنی
ســازمان  اگــر  گفــت:  نــژاد  رمضــان 
ــرد  نظام مهندســی کشــور و اعضــای آن رویک

جدیــدی را در برنامــه کاری خــود قــرار دهنــد 
بــدون تردیــد موقعیــت شــغلی آنــان ارتقــا و 
ــد و  ــد جدی ــه برآم ــز ب ــور نی ــاورزی کش کش

ــت.  ــد یاف ــت خواه ــی دس ــل اتکای قاب
رمضــان نــژاد در توضیــح ایــن رویکــرد 
ــود را  ــد خ ــازمان نبای ــن س ــت: ای ــد گف جدی
ــد،  ــه اعضــا کن ــات ب ــه خدم ــه ارائ محــدود ب
مــزارع  وارد  بایــد  آن  متخصصــان  بلکــه 
کشــاورزی کشــور اعــم از مــزارع زراعــی، 
باغبانــی و دام و طیــور شــوند و بــا ارائــه 
دانــش روز و متقاعــد کــردن کشــاورزان بــرای 
بهره گیــری از روش هــای نویــن تولیــد موجــب 
بهبــود وضعیــت درآمــدی و شــرایط اقتصــادی 
آنــان گردنــد؛ در ایــن صــورت، بــدون تردیــد 
وضعیــت شــغلی خــود آنــان نیــز ارتقــا خواهد 
ــر  ــان غی ــیاری از مهندس ــداد بس ــت و تع یاف
ــاورزان  ــا کش ــکاری ب ــرای هم ــم ب ــاغل ه ش

دعــوت بــه کار می شــوند.
ــک  ــب ی ــد و در قال ــرد جدی ــه در رویک آنچ
راهبــرد کوتاه مــدت موردنظــر اســت، افزایــش 
دانــش  گســترش  بــا  کشــاورزان  درآمــد 
کاربــردی و باهــدف بهبود ســاختار کشــاورزی 

کشــور اســت. 
رمضــان نــژاد همچنیــن گفــت: در رویکــرد 
جدیــد ســازمان، بــر ســمت گیری از یــک 
ســازمان اداری و قانونــی بــه ســازمانی مردمــی 
ــرار  ــی اص ــت عموم ــروعیت و مقبولی ــا مش ب
داریــم. تأکیــد بــر دانــش در هکتــار به عنــوان 
شــاخصی جدیــد در فراینــد تولیــد، ســهولت 
و روان ســازی فضــای کســب وکار کشــاورزان، 
مهندســان  فنــاوری  و  مهــارت  افزایــش 
ــا  ــه ب ــزارع، مقابل ــور در م ــرای حض ــوان ب ج
بــر  آن  تحمیــل  و  صــرف  مدرک گرایــی 
ــه  ــر از آیین نام ــگاه فرات ــاورزی، ن ــای کش فض

ــاورزان  ــدن کش ــد و متقاعدش ــر تولی ــه ام ب
ــرد دانــش درآمــد آن هــا را افزایــش  کــه کارب
خواهــد داد در عرصــه عمــل و اجــرا، ازجملــه 
موضوعاتــی اســت کــه فرهنگ ســازی، ترویــج 
و بــا کمــک رســانه ها و نشــریات تخصصــی و 
ســایر ابزارهــای اطاع رســانی به طورجــدی 

ــد شــد. ــال خواه دنب
ســازمان  بایــد  گفــت:  نــژاد  رمضــان 
ــهم  ــد س ــاش کن ــور ت ــی کش نظام مهندس
دانــش در تولیــد محصــوالت کشــاورزی و 
در  را  آبزیــان  و  طیــور  و  دام  فراورده هــای 
عرصــه مــزارع و واحدهــای تولیــدی افزایــش 

ــد. ده
گفتنــی اســت رمضــان نــژاد، هفتــه گذشــته 
ــوری  ــت جمه ــوی ریاس ــی از س ــی حکم ط
نظام مهندســی  ســازمان  ریاســت  بــه 
کشــور منصوب شــده و بــا حضــور وزیــر و 
معاونت هــای وزارتخانــه طــی مراســمی از 
زحمــات و تاش هــای مهنــدس کبیــری 
ــد. ــی ش ــازمان قدردان ــین س ــت پیش ریاس

رمضــان نــژاد پیش ازایــن و از ابتــدای دولــت 
ــط  ــز رواب ــت مرک ــمت ریاس ــه س ــم، ب یازده
عمومــی وزارت جهــاد کشــاورزی برگزیده شــد 
و به عنــوان فرهیختــه ای صاحب نظــر و مبــدع 
و  اطاع رســانی  فرهنگ ســازی،  حــوزه  در 
ــت.  ــده اس ــانه ها شناخته ش ــا رس ــان ب گفتم

در ایــن نشســت تعــداد 17 نفــر از مدیــران 
رســانه های تخصصــی و 3 پایــگاه خبــری 
اختصاصــی صنایــع غذایــی و کشــاورزی 
حضــور داشــتند کــه حداقل تعــداد 35 رســانه 
ــد و  ــی می کنن ــال را نمایندگ ــاورزی فع کش
ســابقه فعالیــت بســیاری از آنــان بــه بیــش از 

30 ســال می رســد.
منصور انصاری

گامنخستتجدیدبیعتبرایتحول
درکشاورزی؛همافزاییبارسانههایتخصصی
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قارچ؛پروتئینفراموششده!
به رغم توسعه قابل توجه و چشمگیر فرهنگ مصرف غذای سالم و 
برآمد گفتمان های عمومی در میان مردم که چگونه غذا بخوریم تا 
سرحال تر و شاداب تر شویم و عالوه بر تأمین مواد غذایی موردنیاز 

بدن، دچار چاقی و اضافه وزن نشویم، هنوز مواد غذایی بسیار 
سودمند و سالمی وجود دارند که به نوعی کشف نشده اند و توجه 

مردم را برای مصرف به خود جلب نکرده اند. 
ــه  ــل ب ــه به ســادگی و ســهولت تبدی ــی ک ــواد غذای ــن م یکــی از ای
یــک غــذای ســالم و مفیــد می شــود و دارای پروتئیــن کافــی گیاهــی 
ــن فراموش شــده اســت.  ــارچ پروتئی ــع ق ــارچ اســت. به واق می باشــد ق
بــرای اطــاع از چگونگــی فراینــد تولیــد قــارچ، مشــکات و 
ــت  ــازار و قیم ــه ب ــادی ازجمل ــات اقتص ــد و موضوع ــای تولی تنگناه
ــق  ــه ای محق ــامی زاده فرهیخت ــر اس ــا دکت ــاه ب ــی کوت آن، گفتگوی
ــای  ــک اعض ــا کم ــی ب ــت تحقیقات ــودن موقعی ــر دارا ب ــاوه ب ــه ع ک
ــداث  ــور را اح ــارچ کش ــد ق ــه تولی ــن کارخان ــواده اش بزرگ تری خان
ــز  ــه حائ ــم ک ــام داده ای ــانده اند انج ــرداری رس ــه بهره ب ــب و ب و نص

ــت. ــت اس اهمی
دکتــر اســامی زاده بــه خبرنــگار اخبــار ســبز ایــران )پاســا( 
می گویــد: قــارچ یکــی از نادرتریــن محصــوالت کشــاورزی اســت کــه 
بــه دلیــل آشــنایی کمتــر مــردم بــا خــواص غذایــی آن، هنــوز جایــگاه 
ثابــت و مطمئنــی در ســبد غذایــی خانــوار ایرانــی پیــدا نکــرده اســت. 
ایشــان گفــت: ایــن مــاده غذایــی یکــی از معجــزات خلقــت اســت کــه 
بشــر پــس از کشــف فراینــد تولیــد طبیعــی آن، در فضاهــای بســته 

ــوه رســانده اســت. ــد انب ــه تولی به صــورت صنعتــی ب

تولید یک گرم پروتئین در قارچ با 100 سی سی آب
دکتــر اســامی زاده می گویــد: در شــرایط کم آبــی کشــور الزم 
اســت گفتــه شــود بــرای تولیــد یــک گــرم پروتئیــن در قــارچ صنعتــی 
ــن  ــرای همی ــه ب ــود حال آنک ــرف می ش ــی آب مص ــط 100 سی س فق
ــزان مصــرف یونجــه  ــا محاســبه می ــن در دام ســبک ب ــدار پروتئی مق
حداقــل 10 لیتــر آب نیــاز اســت، بــه عبارتــی تولیــد قــارچ و تأمیــن 
پروتئیــن موجــود در آن به عنــوان یــک نیــاز مبــرم بــدن بــه کمتریــن 

میــزان آب نیــاز دارد
.

غفلــت در فرهنگ ســازی مصــرف قــارچ و 4 مشــکل 
ــی اساس

ــارچ از  ــد ق ــه تولی ــداث کارخان ــرای اح ــه ب ــامی زاده ک ــر اس دکت
آخریــن تکنولــوژی موجــود در جهــان اســتفاده کــرده اســت تــا بتوانــد 
بــا کمتریــن هزینــه باالتریــن میــزان قــارچ را داشــته باشــد و قیمــت 
ــد: در  ــران می گوی ــبز ای ــار س ــگار اخب ــه خبرن ــد ب ــی کن آن را رقابت

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــکل اساس ــار مش ــارچ چه ــی ق بازرگان
ــه و  ــی پروتئین ــاده غذای ــک م ــوان ی ــول به عن ــن محص ای

ــرار نگرفتــه اســت.  ــگاه واقعــی خــود ق ســالم در جای
مشــکل اول و تعیین کننــده، عــدم شــناخت جامعــه 
ــارچ و دوم، عــدم  ــی ق مصــرف از ســامتی و کیفیــت غذای
تمایــز کیفیــت آن اســت زیــرا هنــوز ایــن فرهنــگ در بــازار 
و در میــان مصرف کننــدگان حاصــل نشــده کــه مــا دارای 
ــاً  ــه الزام ــتیم ک ــاوت هس ــای متف ــارچ باکیفیت ه ــواع ق ان

ــند. ــته باش ــز داش ــت نی ــاوت قیم ــت تف می بایس
وی یــادآور شــد: ســومین مشــکل، اولویــت نداشــتن 
توســعه پــرورش ایــن محصــول در سیاســت های وزارت 
ــن  ــی جایگزی ــاده غذای ــک م ــوان ی ــاد کشــاورزی به عن جه
ــک  ــی ی ــارچ صنعت ــی، ق ــه عبارت ــی اســت. ب ــن دام پروتئی
محصــول متأخــر اســت و هنــوز جایــگاه خــود را در میــان 
نکــرده  پیــدا  دولــت  برنامه ریزی هــای  و  سیاســت ها 
ــد آن،  ــه تولی ــواد اولی ــع و م اســت، حال آنکــه تمامــی مناب
ــور  ــل کش ــراوری، در داخ ــوژی ف ــی از تکنول ــای بخش منه

حاصــل می شــود.
ــد ســازی  دکتــر اســامی زاده گفــت: عامــل چهــارم، برن
ــتر  ــان بیش ــرای اطمین ــر ب ــرام معتب ــک هولوگ ــاد ی و ایج
ــدگان  ــا تولیدکنن ــه خــود م ــه ب ــدگان اســت ک مصرف کنن

ــتیم. ــاد آن هس ــدد ایج ــردد و درص برمی گ

ــرای  ــارچ، اقدامــی ب ــات کمپوســت ق حــذف مالی
توســعه

ــات  ــز تحقیق ــر اســامی زاده کــه خــود رئیــس مرک دکت
صفی آبــاد دزفــول می باشــد، در پایــان ایــن گفتگــو از 
ــاف  ــر مع ــه خاط ــی ب ــت باغبان ــه معاون ــای مجدان تاش ه
کــردن کامپوســت قــارچ از مالیــات به عنــوان یــک فعالیــت 
در  معاونــت  ایــن  جدیــد  سیاســت های  و  کشــاورزی 
ــک  ــوان ی ــترش آن به عن ــارچ و گس ــد ق ــت از تولی حمای

ــرد. ــکر ک ــالم تش ــی س ــول غذای محص
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نظــام زراعــت زعفــران گنابــاد مبتنــی بــر قنــات، ســومین 
ــازمان  ــه در  س ــت ک ــران اس ــاورزی از ای ــی کش ــراث جهان می

ــد.  ــت می رس ــه ثب ــو ب فائ
 )GIASH( ــه ــی موســوم ب ثبــت میراث هــای کشــاورزی مهــم جهان
ــدف  ــو باه ــازمان فائ ــل س ــکار عم ــه ابت ــادی ب ــال 2002 می از س
شناســایی، معرفــی و حفاظــت از میــراث کشــاورزی جهانــی، آغازشــده 

اســت. 
میــراث  نظــام  هماهنگ کننــده  رئیــس  انــدو«  هیــد  »یوشــی 
ــاد را یــک  ــو، ثبــت نظــام تولیــد زعفــران گناب کشــاورزی ســازمان فائ
ــا هوشــیاری و حفــظ  ــی کــه ب ــرای کشــاورزان ایران ــزرگ ب پیــروزی ب
ــر قنــات، ایــن محصــول را باکیفیــت  نظــام زراعــت زعفــران مبتنــی ب

ــت.  ــد، دانس ــد می کنن ــاال تولی ــیار ب بس
ــت  ــز ثب ــو نی ــران در فائ ــم ای ــده دائ ــادی، نماین ــین عم محمدحس
نظــام زراعــت زعفــران ایــران را به عنــوان یــک سیســتم پایــدار تولیــد 
ــران و بخــش  ــرای صنعــت زعف ــزرگ ب ــاز بســیار ب ــک امتی ــو، ی در فائ
کشــاورزی در ایــران دانســت و اظهــار داشــت: نخســتین اهمیــت 
ــوان  ــران به عن ــران ای ــه زعف ــار بخشــیدن ب ــم، اعتب ــن دســتاورد مه ای

ــت. ــان اس ــران در جه ــده زعف ــن تولیدکنن بزرگ تری
 دوم اینکــه ارزش افــزوده زعفــران ایــران کــه از ســوی ســازمان های 
پیــدا  بیشــتری  اعتبــار  و  افزایش یافتــه  شناخته شــده  بین المللــی 

زعفرانگنابادبهعنوانمیراث
کشاورزیجهانیدرفائوثبتشد

می کنــد و ســود اصلــی آن نیــز بــه کشــاورزان 
و تولیدکننــدگان خواهــد رســید. اهمیــت دیگــر 
افزایــش کمک هــای  ایــن دســتاورد مهــم، 
ســازمان های  کارشناســی  بین المللــی 
ــت  ــران اس ــا ای ــو ب ــوص فائ ــی، بخص بین الملل
کــه از ایــن طریــق می توانیــم سیســتم پایــدار 
تولیــد کنونــی، زعفــران ایــران را تقویــت و 

ــم.  ــش دهی ــره وری را افزای ــد و به تولی
 65 اســتان خراســان  اســت کــه  گفتنــی 
تولیــد می کنــد  را  زعفــران جهــان  درصــد 
زعفــران  تولیدکننــده  بزرگ تریــن  ایــران  و 
جهــان محســوب می شــود. زعفــران نقــش 
شــغلی،  فرصت هــای  ایجــاد  در  کلیــدی 
معیشــت های  تأمیــن  مهاجــرت،  کاهــش 
از آب  بهــره وری اســتفاده  بازدهــی  پایــدار، 
تغییــرات  رونــد  می کنــد.  ایفــا  زیرزمینــی 
ــای  ــران در مهروموم ه ــت زعف ــر کش ــطح زی س
ــول  ــن محص ــت ای ــد کش ــان می ده ــر نش اخی

اســت.  توســعه یافته  به شــدت 
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 تبدیل آالینده آمونیاک به کود ازت مایع 

در دامداری های ایرلند

ــور  ــمالی به منظ ــد ش ــزرگ در ایرلن ــداری ب ــک دام ی
ــب  ــه نص ــدام ب ــاک اق ــای گاز آمونی ــش آالینده ه کاه
ــود ازت  ــه ک ــل آن ب ــذب و تبدی ــور ج ــوری به منظ راکت

ــع نمــوده اســت. مای
ایــن روش جدیــد توســط یــک شــرکت نــروژی ابــداع 
ــا  ــن صــورت اســت کــه ب ــه ای ــده و روش کار آن ب گردی
عبــور کــود و یــا مــواد هضــم شــده از درون ایــن راکتــور، 
ازت آن را جــذب و تبدیــل بــه کــود ازتــه مایــع می کنــد. 
شــرکت مذکــور می گویــد کــه ایــن راکتــور 20 درصــد از 
هزینه هــای تهیــه کــود شــیمیایی )مصنوعــی( را کاهــش 
و میــزان تولیــد آمونیــاک در محیــط را تقلیــل می دهــد. 

ــت ازت  ــته اس ــور توانس ــن راکت ــداع ای اب
ــا  ــوالت دام ه ــه فض ــت و آن را ب ــوا را تثبی ه
کــه به عنــوان کــود اســتفاده می شــوند 
ــن کار در یــک عکس العمــل  ــد. ای ــه کن اضاف
وارونــه موجــب می شــود خــروج ازت از 
فضــوالت متوقــف، آالینده هــای گازهــای 
ــرف  ــد برط ــای ب ــرل و بوه ــه ای کنت گلخان

ــوند. ش

هم اکنــون دو نمونــه از آن در یــک دامــداری بــزرگ در 
دانمــارک و دیگــری در ایرلنــد شــمالی بــا 650 راس گاو 
در حــال تولیــد ازت مایــع می باشــند. شــرکت مذکــور در 
نظــر دارد مشــابه راکتــور مذکــور را در آفریقــای جنوبــی 

و کشــورهای دیگــر نصــب کنــد.
ذخیره سازی 20 درصد ازت

مزرعــه مذکــور در ایرلنــد شــمالی دارای یــک دســتگاه 
ــیته  ــه الکتریس ــت ک ــوگاز اس ــرق از بی ــده ب تولیدکنن
تولیــدی را بــه دولــت می فروشــد و همچنیــن1200 
ــدون اســتفاده از چــرای آزاد، تمــام  راس گاو دارد کــه ب
ــرار  ــا ق ــار آن ه ــت و در اختی ــی را برداش ــه مصرف علوف
ــور موردبحــث  ــون راکت ــداری هم اکن ــن دام ــد. ای می ده
ــه  ــود ازت ــرده و از آن، ک ــداری نصب ک ــل دام را در مح
ــن  ــاختن چنی ــدف از س ــد. ه ــتخراج می کن ــع اس مای
ــان از  ــطح جه ــذا در س ــد غ ــه تولی ــک ب ــوری کم راکت
ــود  ــد ک ــه تولی ــاورزان ب ــردن کش ــد ک ــق توانمن طری
موردنیــاز خــود از کودهــای حیوانــی، آلــوده نکــردن هــوا 
ــن  ــق ای ــاورزان از طری ــت و کش ــرژی اس ــازی ان و بازس
صرفه جویی هــا می تواننــد طــی 6 تــا 7 ســال پــول 

ــد. ــور را بپردازن ــد راکت خری
کود باارزش باال از ضایعات

ابــداع ایــن راکتــور توانســته اســت ازت هــوا را تثبیــت 
کــود  به عنــوان  کــه  دام هــا  فضــوالت  بــه  را  آن  و 
اســتفاده می شــوند اضافــه کنــد. ایــن کار در یــک 
ــروج ازت از  ــود خ ــب می ش ــه موج ــل وارون عکس العم
فضــوالت متوقــف، آالینده هــای گازهــای گلخانــه ای 
کنتــرل و بوهــای بــد برطــرف شــوند. عــاوه بــر کاهــش 
آالینده هــای آمونیاکــی، ایــن سیســتم مقــدار نیتــروژن 
را در کــود افزایــش داده و آن را از یــک مشــکل ضایعاتــی 

ــد. ــاارزش کن ــه یــک کــود ب مبــدل ب
مجاب کردن دامداران

ایــن شــرکت نــروژی کــه هم اکنــون 2 راکتــور در اروپــا 

نصب کرده اســت قصد دارد آن را توســعه داده و در کشــورهای 
دیگــر نظیــر آفریقــای جنوبــی راه انــدازی نمایــد. ایــن شــرکت 
ســهمی درفــروش ایــن دســتگاه ها نــدارد و هــدف خــود را بــر 
انجــام آزمایــش و کســب تجربــه در کاربــری انــواع کــود قــرار 
داده اســت. موضــوع کلیــدی اینجــا، متقاعــد کــردن دامــداران 
در اســتفاده از ایــن راکتــور به منظــور حفــظ ازت در فضــوالت 
دام هــا و اســتفاده از آن هــا به عنــوان یــک کــود اســت. 
هم اکنــون ســالیانه 2/13 میلیــون تــن ازت در واحدهــای 
دامــداری اروپــا بــه هــدر مــی رود کــه مقــدار عظیمــی کــود 

ازتــه اســت.
دامداری دوستدار طبیعت

نــروژ کــه 30   N2Agri بنیان گــذاران شــرکت  از  یکــی 
ــا  ــد: م ســال ســابقه کار در صنعــت تولیــد کــود دارد می گوی
ــرای  ــوع دام ب ــه رطوبتــی بیــش از 95 درصــد در مدف ــاز ب نی
راه انــدازی ایــن سیســتم داشــتیم. مخلــوط آب و کــود دامــی 
ــد  ــا فضــوالت دامــی 70 درصــد ازت آزاد دارن 50 درصــد، ام
ــوط کــود و آب، قبــل از  ــر 50 درصــد از ازت مخل ــزون ب و اف
ــن روش  ــا ای ــی رود. ب ــن م ــن از بی ــدن روی زمی ــیده ش پاش
مــا می توانیــم ازت بیشــتری در دســترس گیــاه قــرار دهیــم. 
ایــن سیســتم روش بهتــری بــرای حفــظ محیط زیســت اســت 
ــرداری بیشــتر و بهتــر از فضــوالت  ــرا هــم از طریــق بهره ب زی
دامــی توانایــی تغییــر در نحــوه دامــداری را دارد و هــم 
ــن  ــد. ای ــدار ایجــاد می کن ــرای دام ــد بیشــتری ب اینکــه درآم
ــادر اســت  ــود و ق ــاه نصــب می ش ــک م ــول ی سیســتم در ط
ــد. ــش کن ــت ها پخ ــرعت روی کش ــده را به س ــود تولیدش ک

امکان تغییر در اندازه راکتور
ــا 200  ــا 150 ت ــداری ب ــر دام ــه ه ــود ک ــی می ش پیش بین
راس دام نیــاز بــه یــک راکتــور kw 125 دارد، بنابرایــن یــک 
دامــداری 600 رأســی نیازمنــد 3 واحــد از ایــن نــوع راکتورهــا 
اســت هرچنــد ایــن دســتگاه ها را می تــوان متناســب بــا 
ــی  ــی واقع ــوز قیمت ــه هن ــر داد. اگرچ ــداری تغیی ــدازه دام ان
ــر از  ــا ارزان ت ــه نشــده ام ــا در نظــر گرفت ــن راکتوره ــرای ای ب

ــند. ــیردوش می باش ــتگاه ش ــک دس ی
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آنتیبادیویروسهایآنفلوانزایمرغی
دربدنکارگرانمرغداریهایچین

ــه  ــد دریافت ــی جدی ــق علم ــک تحقی ی
چینــی  مرغداری هــای  کارگــران  کــه 
آنتی بادی هــای  زیــادی  بســیار  مقــدار 
ــد  ــزا در خــون خوددارن ــروس آنفلوان ضدوی
کــه در مقایســه بــا ســایر کارگرانــی کــه بــا 
دیگــر جانــوران در تمــاس هســتند بســیار 

ــت. ــتر اس بیش
محققــان چینــی، در یــک مطالعــه 3 
ســاله و پیوســته روی گروهــی از کارگــران 
و  خوک هــا  پرنــدگان،  پرورش دهنــده 
ــی  ــور بررس ــه به منظ ــادی جامع ــردم ع م
تمامــی  در   A آنفلوانــزای ویــروس 
رســیدند  نتیجــه  ایــن  بــه  زمینه هــا 

کــه مقــدار آنتی بــادی در بــدن آن هــا 
ــروه و  ــرولوژی، گ ــر س بیشــتر اســت. ازنظ
ــای   ــزان ویروس ه ــوده شــدن، می ــان آل زم
کارگــران  خــون  در   H5N1 H9N2 ,H7N9و 

مرغداری هــا بســیار بیــش از کارگــران 
شــاغل در خــوک داری هاســت. 

 964 روی  مطالعــه  اجــرای  زمــان  در 
ــر ) 0/93  ــداد 9 نف ــداری، تع ــر مرغ کارگ
درصــد( بــهH7N9 ، 18 نفــر )1/87 درصــد( 
ــه   ــد( ب ــر )1/87 درص ــه H9N2 و 18 نف ب

ــد.  ــا بودن H5N1مبت

در  قابل توجهــی  افزایــش  محققــان 
در کارگــران مرغداری هــا   H5N1 مقــدار 

نســبت بــه ســال قبــل از آن مشــاهده 
ــش از  ــن مشــاهدات روی بی ــد. آخری کردن
ــورت  ــا، به ص ــی مرغ ه ــاری معمول 40 بیم
تمرکــز روی علت هــا و عوامــل، عائــم 
و  شــده  تائیــد  مــداوای  کلینیکــی، 
ــامتی  ــی از س ــا و بازرس ــرل معیاره کنت

مرغداری هــا بــه عمــل آمــد.
از 468 کارگــر مرتبــط بــا ایــن موضــوع، 
2 نفــر )0/43 درصــد(، 13 نفــر )2/78 
درصــد( و 7 نفــر )1/5 درصــد( آلــوده 
ــه  ــران ب ــد. بیشــتر کارگ ــروس بودن ــه وی ب
  H5N1 ــه ــایرین ب ــای H9N2 و س ویروس ه

ــد.  ــا بودن مبت

 محققان چینی، در یک مطالعه 
3 ساله و پیوسته روی گروهی از کارگران 
پرورش دهنده پرندگان، خوک ها و مردم 
عادی جامعه به منظور بررسی ویروس 
آنفلوانزای A در تمامی زمینه ها به این 
نتیجه رسیدند که مقدار آنتی بادی در بدن 
آن ها بیشتر است. 
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تأثیر اندوتوکسین ها بر اسرتس حرارتی مرغ ها

آسیب استرس حرارتی بر عملکرد سیستم گوارش
در یــک پرنــده ســالم، اتصــال پیوســته پروتئین هــا موجــب بــه هم پیوســتگی 
ســلول های دیــواره روده هــا و جلوگیــری از ورود عوامــل بیمــاری زا و یــا ســموم بــه 
جریــان خــون می شــود. در جریــان اســترس حرارتــی امــکان دارد اتصــال پیوســته 
ــه  ــا ســموم اجــازه ورود ب ــه عوامــل بیمــاری زا ی پروتئین هــا، گسســته شــده و ب
ــری  ــی، نفوذپذی ــترس حرارت ــه در اس ــد چراک ــون را بده ــردش خ ــتم گ سیس
ــدادی  ــوع تع ــن موض ــی ای ــرای بررس ــود. ب ــر می ش ــوارش دو براب ــتگاه گ دس
ــر را  ــدادی دیگ ــه(، و تع ــال)23 درج ــرارت نرم ــه ح ــه 28 روزه را در درج جوج
ــه مــدت 10 ســاعت نگهــداری کردنــد و یــک مولکــول  در حــرارت 36 درجــه ب
غذایــی نشــان دار )FITC-DEXTRAN( بــه آن هــا خورانیــده شــد. نتیجــه اینکــه 
نفوذپذیــری پرنــدگان تحــت اســترس حرارتــی در مقایســه بــا پرنــدگان در حالــت 

نرمــال دو برابــر بــود.
آسیب اندوتوکسین به مرغ های گوشتی و تخم گذار

اندوتوکســین ها بــه نــام لیپوپلــی ســاکاریدها)LPS( نیــز نامیــده می شــوند کــه 
 E-coli ــر ــی نظی ــرام منف ــی گ ــلول های باکتریای ــی س ــواره خارج ــی از دی بخش
و ســالمونا را نیــز تشــکیل می دهنــد. اندوتوکســین هــای LPS از دیــواره 
ســلول های باکتریایــی در هنــگام تجزیــه باکتری هــا آزاد می شــوند و در بســیاری 
از منابــع طبیعــی نظیــر هــوا، گردوخــاک، مــواد غذایــی، آب و فضــوالت وجــود 
دارنــد کــه مهم تریــن منبــع آن هــا سیســتم گوارشــی اســت. مرغ هــای گوشــتی 
در دوره هایــی از زندگــی خــود تحــت تأثیــر LPS هــا قــرار می گیرنــد. در پرنــدگان 
ــر پوســت و شــش ها به صــورت  ســالم، سیســتم روده ای و ســایر قســمت ها نظی
موانعــی مؤثــر در جهــت ورود LPS هــا بــه داخــل جریــان خــون عمــل می کننــد. 
ــوی  ــی ق ــای ایمن ــب عکس العمل ه ــد موج ــین ها قادرن ــه اندوتوکس ازآنجایی ک
گردنــد، تضعیــف سیســتم های ایمنــی پرنــدگان موجــب آســیب وارد آمــدن بــه 

ــا می شــود. ــرد آن ه عملک
واکنش به LPS ها در هنگام استرس حرارتی

در یــک بررســی به منظــور مطالعــه تأثیــر اندوتوکســین ها بــر التهــاب و تــورم 
ــا  ــی و LPS ه ــترس حرارت ــی از اس ــی، ترکیب ــترس حرارت ــا در اس روده مرغ ه

ــا ایجــاد تــورم و التهــاب گردیــد. موجــب ظهــور انواعــی از ژن هــای مرتبــط ب
در ایــن مطالعــه نشــان داده شــده کــه در شــوک حرارتــی، پروتئیــنHSP70 تــا 

ــر افزایش یافتــه اســت.  90 براب
ضرورت کنترل اندوتوکسین ها

حضــور اندوتوکســین ها می توانــد موجــب هــدر رفتــن انــرژی و درنتیجــه کاهش 
فعالیــت سیســتم ایمنــی، رشــد و بهبــود عملکــرد گــردد. لذا بــر اهمیــت مدیریت 
ــر اندوتوکســین ها  ــرای کاهــش اث اندوتوکســین ها تأکیــد می شــود. روش هایــی ب
در اســترس حرارتــی و آلودگــی بــه آن هــا توصیه شــده اســت. بــا کاهــش عوامــل 
اســترس زا از قبیــل اســترس حرارتــی و یــا آلودگــی بــه مایکوتوکســین ها تهدیــد 

اندوتوکســین ها بــر عملکــرد پرنــدگان را می تــوان از بیــن بــرد. 
اقدامات مفید در هنگام استرس حرارتی

تنظیم یک جیره غذایی، مثًا جایگزینی ذرت با گندم، جو یا چاودار
به کار بردن کاهش دهنده های استرس نظیر کنترل حرارت و ارتقاء رفاه پرندگان 

مدیریــت بهداشــتی مرغــداری نظیــر کاهــش گردوغبــار و اطمینــان از پاکیزگی 
ــالن ها ــگی س ــد و همیش قاعده من

ــدگان  ــا در پرن ــری روده ه ــت نفوذپذی ــد و تقوی ــت از کب ــطح مراقب ــاء س ارتق
توســط افزودنی هــای غذایــی و بهبــود مراقبت هــای زیســتی

اســتفاده از یــک بازدارنــده مایکوتوکســین بــا متوقــف کــردن حرکــت 
توکســین ها ندو ا

کاهش و یا حذف آنتی بیوتیک ها به منزله مواد پیش درمانی
تأمین تهویه کافی بر اساس تعداد پرنده های موجود در سالن

کاهش تعداد جمعیت پرندگان سالن 
عایق بندی کافی برای جلوگیری از شدت حرارت خورشیدی

نصب پنکه به تعداد کافی به منظور سرعت دادن به گردش هوا
استفاده از صفحات تبخیری خنک کننده یا افشانه های اتوماتیک

حفظ تعادل الکترولیت ها در آب مصرفی پرندگان
دادن ویتامین به مقدار کافی

به کار بردن یک افزودنی غذایی گیاهی به منظور کاهش اثرات استرس حرارتی

ــی ســاکارید ها به منظــور  ــرای ورود لیپوپل ــاز کــردن در آن ب ــری روده و ب ــد موجــب افزایــش نفوذپذی ــی می توان اســترس حرارت
ــه  ــورت همه جانب ــرارت به ص ــه ح ــودن درج ــاال ب ــردد. ب ــا گ ــرد مرغ ه ــه عملک ــیب زدن ب ــی و آس ــرایط ایمن ــردن ش ــر ک وخیم ت
در محــل نگهــداری مرغ هــا روی رفتــار، فیزیولــوژی و سیســتم ایمنــی آن هــا اثــر گذاشــته و ایــن تشــکیک را بــه وجــود مــی آورد 
کــه اندوتوکســین ها می تواننــد اثراتــی منفــی بــر رفــاه و عملکــرد پرنــدگان داشــته باشــند. هزینــه اثــرات اســترس حرارتــی بــر 

صنعــت مرغــداری آمریــکا، ســالیانه بیــن 128 تــا 165 میلیــون دالر تخمیــن زده می شــود.
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کاهشمتوسطرشدنقدینگی
درچهارسالاخیربه23.7درصد

اکبــر کمیجانــی در چهارمیــن همایــش انجمن مالی 
اســامی ایــران، دربــاره نقــش نظــام بانکــی در حمایت 
از تولیــد و ثبــات اقتصــادی، اظهــار داشــت: بــا وجــود 
ــازار  ــازار ســرمایه و حضــور پُررنــگ ب پیشــرفت ها در ب
ــان  ــی اقتصــاد کشــور، همچن ــن مال ســرمایه در تأمی
اقتصــاد بانــک  محــور اســت و ســهم باالیــی از تأمیــن 
مالــی را دارد و درعین حــال کــه سیســتم بانکــی 
ــا همــواره  ــزرگ را انجــام می دهــد، ام ــن خدمــت ب ای
انتقادهــای زیــادی بــه عملکــرد ایــن سیســتم وجــود 

دارد.
ــد  ــال 97، رش ــی س ــه ابتدای ــزود: در 7 ماه وی اف
نقدینگــی و پایــه پولــی ارقــام و رونــدی نزدیــک 
ــرای  ــزی ب ــک  مرک ــاش بان ــه نشــان از ت هســتند ک

ــت. ــور اس ــی در کش ــاط پول انضب
قائم مقــام بانــک مرکــزی در ادامــه تأکیــد کــرد: بــا 
ــاری  ــدت، ج ــپرده های کوتاه م ــت س ــی وضعی بررس
ــیار  ــی بس ــیالیت نقدینگ ــال 96 س ــاله در س و یک س
بــاال اســت کــه بــا برخــی اقدامــات از جملــه واگــذاری 
گواهــی ســپرده های 20 درصــدی، ســهم ســپرده های 
یک ســاله ها کاهــش یافــت امــا بــا تاطم هــای ســهم 
ســپرده های جــاری و یک ســاله افزایــش یافــت و 
تــاش بانــک مرکــزی بــر ایــن اســت تــا ســهم رشــد 
نقدینگــی نســبت بــه ســال گذشــته رونــدی کاهشــی 

داشــته باشــد.
وی در ادامــه توضیــح داد: در دوره ســال 67 تــا 
91 متوســط رشــد نقدینگــی 26.7 درصــد و در دوره 
ســال 93 تــا 97 ایــن رقــم بــه 23.7 درصــد کاهــش 
ــان  ــت: در می ــار داش ــی اظه ــت. کمیجان ــه اس یافت
شــاخص های کل، نســبت عمــق مالــی و ســهم بخش 
غیردولتــی نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلی هــم در 

حــال افزایــش اســت.
وی بــا مقایســه شــرایط ایــران بــا دنیا گفت: نســبت 
نقدینگــی و عمــق مالــی در ایــران 103 اســت کــه بــا 
ــورهای  ــته از کش ــال های گذش ــد در س ــود رش وج
ــک مرکــزی  ــام بان ــر اســت. قائم مق پیشــرفته پایین ت
توضیــح داد کــه در اقتصــاد ایــران فعالیت هــای 
ــص  ــد ناخال ــدن آن در تولی ــت نش ــمی و ثب غیررس
داخلــی باعــث می شــود تــا ایــن موضــوع خــود را در 
نقدینگــی نشــان دهــد، امــا در تولیــد ناخالــص داخلی 

نشــان ندهــد.
ــک مرکــزی  ــری بان ــه داد: جهت گی ــی ادام کمیجان
ــته  ــته داش ــال های گذش ــی س ــی در ط ــام بانک و نظ
در راســتای تأمیــن مالــی اقتصــاد واقعــی و مقابلــه بــا 
ــن ســرمایه در  ــظ اشــتغال موجــود، تأمی ــود، حف رک
ــای  ــاز بنگاه ه ــن نی ــزرگ، تأمی ــای ب ــردش بنگاه ه گ
کوچــک و متوســط و حمایــت از تأمیــن مالی مســکن 
ــوده  ــد ب ــی تولی ــش اصل ــوان بخ ــاورزی به عن و کش

اســت.
ــه نظــام  ــه داد ک ــران ادام ــن اســتاد دانشــگاه ته ای

ــاز  ــع نی ــته از رف ــال های گذش ــول س ــی در ط بانک
بخش هــای ُخــرد خانــوار در قالب تســهیات ازدواج 
و تســهیات خــرد و مصرفــی در قالــب کارت هــای 

بانکــی حمایــت کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســهم نظــام بانکــی در تأمیــن 
ــود از  ــد ب ــرز 90 درص ــا در م ــی بنگاه ه ــع مال مناب
ــه مــرز 83 درصــد در ســال گذشــته  کاهــش آن ب

خبــر داد و افــزود: علــت اصلــی ایــن موضــوع نیــز اســتفاده از ابزارهــای نویــن مالــی به ویژه توســط 
دولــت در قالــب اســناد خزانــه اســامی و در نظــام بانکــی ماننــد انتشــار انــواع اوراق مشــارکت و 

گواهــی ســپرده بــوده اســت.
وی افــزود: اعتقــاد داریــم بانک هــا بــه لحــاظ ماهیــت ســپرده هایی کــه جــذب می کننــد، عمدتاً 
ــی بنگاه هــای  ــزرگ و تأمیــن مال ــرای تأمیــن ســرمایه در گــردش بنگاه هــای ب ــد از آن هــا ب بای

کوچــک و متوســط اســتفاده کننــد و انتظــار 
داریــم به مــرور از طریــق بــازار ســرمایه تأمیــن 

مالــی بنگاه هــای بــزرگ انجــام شــود.
ــای  ــرد: صندوق ه ــی خاطرنشــان ک کمیجان
ســرمایه گذاری از نهادهایــی هســتند کــه 
گرچــه مجــوز فعالیــت خــود را از بازار ســرمایه 
می گیرنــد، امــا بــه  نظــام بانکــی چســبندگی 
دارنــد و نظــارت کمتــر بــازار ســرمایه و 
بانــک مرکــزی باعــث شــده تــا به ویــژه 
صندوق هایــی بــا نــرخ ســود تضمینــی باالتــر 
ــاد  ــول ایج ــازار پ ــی را در ب ــداری بی نظم مق

کننــد.
قائم مقــام بانــک مرکــزی ادامــه داد کــه نیــاز 
ــا آن را  ــث شــده ت ــی باع ــه نقدینگ ــا ب بانک ه
بــا هزینــه باالتــر تأمیــن کننــد، ولی همــکاری 
ــال های  ــی س ــول ط ــازار پ ــرمایه و ب ــازار س ب
گذشــته باعــث شــد تــا ســهم ســپرده ای 
در  ثابــت  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
ــال های 95  ــی س ــه و ط ــا در دو مرحل بانک ه
و 96 از نســبت 30 بــه 70 بــه 50-50 کاهــش 

پیــدا کنــد.
کمیجانــی ادامــه داد: حجــم تســهیات 
پرداختــی در ســال 91 از 1955.9 هــزار میلیارد 
ریــال بــه رقــم 6139.1 هــزار میلیــارد ریــال در 
ــی در  ــه و تســهیات پرداخت ــش یافت 96 افزای
هفت ماهــه ابتدایــی ســال 97 بــا 14.2 درصــد 
افزایــش نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل به 

3581.0 هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت.
ــهم  ــوع س ــال 96 مجم ــه داد: در س وی ادام
ــزوده  بخش هــای تولیــدی از مجمــوع ارزش اف
اقتصــاد معــادل  بخش هــای غیرنفتــی در 
ــل  ــا از م ــهم آن ه ــوع س ــد و مجم 36.6 درص
ــادل  ــی مع ــبکه بانک ــی ش ــهیات پرداخت تس
44.8 درصــد بــوده کــه ایــن موضــوع نشــان از 

توجــه ویــژه بانــک مرکــزی بــه حمایــت 
ــد دارد. از تولی

قائم مقــام بانــک مرکــزی در ادامــه 
تأکیــد کــرد: تســهیات بخــش خدمات 
از مجمــوع ارزش  افــزوده بخش هــای 
غیرنفتــی در اقتصــاد در ســال 96 معادل 
63.4 درصــد اســت ایــن در حالــی 
اســت کــه ســهم بخــش خدمــات از کل 
ــال 96  ــی در س ــبکه بانک تســهیات ش

ــوده اســت. ــادل 55.2 درصــد ب مع
ــهم  ــت: س ــار داش ــه اظه وی در ادام
ــی  ــع بانک ــدی از مناب ــای تولی بخش ه
محــدود اســت امــا هنگامی کــه بــه 
دی  جــی  از  افــزوده  ارزش  ســهم 
ــه  ــبت ب ــم، نس ــی می اندازی ــی نگاه پ
تســهیات پرداختــی از ســوی سیســتم 
بانکــی بســیار متفــاوت اســت و فراتــر از 
ســهم تعییــن شــده اســت زیرا سیاســت 
بانــک مرکــزی حرکــت بــه ســمت 

ــت. ــد اس ــش تولی ــت از بخ حمای
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: حمایت 
از واحدهــای کوچــک حمایــت از تولیــد 
و اشــتغال ســرلوحه بانک هــا اســت 
امــا بایــد در اولویــت مدیریــت منابــع و 
مصــارف باشــد و اگــر منابــع و مصــارف 
متعــادل نباشــد نقــش تخریبــی در 

ــد داشــت. اقتصــاد خواه
کمیجانــی گفــت: نــرخ ســود در پایان 
ســال 93، رقــم 28 درصــد بــود کــه بــا 
ــازار  ــع در ب گســترده شــدن ســهم  مناب
ــه 18.6  ــد ب ــی از 27.1 درص ــن بانک بی
ــا انتشــار اوراق  در ســال 95 برســاند، ام
گواهــی ســپرده 20 درصــدی ایــن 

ــت ــش داده اس ــا را افزای نرخ ه
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کاهشاثراتباکتریکلوستریدیادرمرغها

ــده اند  ــاری شناسایی ش ــده بیم ــتعد کنن ــل مس ــن عام چندی
کــه عبارتنــداز: فاکتورهــای تغذیــه ای، زمینه هــای ایمنــی، 
اســترس، آســیب دیدگی روده ای و کوکســیدیوز. هنگامی کــه 
تمــام لولــه گــوارش بــه عواملــی از قبیــل کوکســییوز آلوده باشــد 
ــه  ــوند. ب ــه روده ای ش ــب عارض ــد موج ــا می توانن ــن باکتری ه ای
دلیــل آن کــه عارضــه کلوســتریدیا امــری بســیار معمولــی اســت 
ــز  ــوند و نی ــاد می ش ــاری ایج ــن بیم ــط ای ــه توس ــانه هایی ک نش
ــت  ــکلی اس ــاری کار مش ــا در بیم ــق آن ه ــش دقی ــخیص نق تش
طبیعــی  به طــور   Clostridia Perf اگرچــه  به عنوان مثــال 
ــا  ــور آن ه ــا حض ــود دارد ام ــا وج ــوارش جوجه ه ــتگاه گ در دس
ــناخته  ــاری ش ــترش بیم ــرای گس ــی ب ــوان عامل ــی به عن به تنهای

نمی شــود.

ــامل 12  ــوده ش ــای آل ــای روده ای در مرغ ه ــی بیماری ه ــت کلینیک ــرات تح ــه اث ــد ک ــن می زنن ــی تخمی ــان آمریکای محقق
درصــد کاهــش وزن و  10/9 درصــد پاییــن آمــدن ضریــب تبدیــل در مقایســه بــا مرغ هــای ســالم اســت و اتخــاذ یــک تدبیــر 

هدفمنــد می توانــد ایــن آثــار ســوء را کاهــش دهــد.
کلوســتریدیا، نوعــی باکتــری اســت کــه در تمــام کــره زمیــن و در همــه جــای آن، اعــم از خــاک و وســایل مرغــداری وجــود 

دارد و بخشــی از حیــات طبیعــی دســتگاه هاضمــه تمــام جانــداران اســت.
ــه درون تمــام اســباب و وســایل و مــواد غذایــی  ــدارد، کلوســتریدیا ب ــه ایــن طریــق، هنگامی کــه رونــدی نرمــال وجــود ن ب

ــردد. ــا می گ ــی آن ه ــدگان و بازده ــش در ســامتی پرن ــواع چال ــرده و موجــب ان ــوذ ک ــرغ نف ــای م گله ه
ــواع  ــد در ان ــود دارد، می توان ــتی وج ــای گوش ــاً در جوجه ه ــه نوع ــط Clostridium Perf ک ــاری روده ای توس ــم بیم عائ

دیگــری از پرنــدگان نیــز موجــب بــروز بیمــاری شــود.
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امــروزه، حفــظ ســامت دســتگاه گــوارش به صــورت چالشــی روزمــره 
بــرای صنعــت مرغــداری درآمــده و بــا پیــدا شــدن چالش هــای دیگــری 
ــش  ــی و کاه ــواد غذای ــر در م ــت محیطی، تغیی ــکات زیس ــر مش نظی
اســتفاده از داروهــا بــه ایــن مشــکات افــزوده می شــود. متأســفانه، حــذف 
ــازی  ــی و پاک س ــه، ضدعفون ــق قرنطین ــی از طری ــگیری از آلودگ و پیش
ــه  ــیدیوز ک ــگل کوکس ــیت های ان ــر آن، اووس ــاوه ب ــدارد و ع ــت ن واقعی
ــده  ــواد ضدعفونی کنن ــه م ــبت ب ــتند، نس ــی هس ــواره ضخیم دارای دی
معمولــی بســیار مقاوم انــد و ایــن بــه آن معنــا اســت کــه اســتریل کــردن 
ــل عوامــل بســیاری از بیماری هــا کــه  کامــل وســایل مرغــداری در مقاب

ــق محیــط اطــراف منتقــل شــوند ناممکــن اســت. ــد از طری می توانن
بیماری پرهزینه

ــی  ــت کلینیک ــرات تح ــه اث ــد ک ــن می زنن ــی تخمی ــان آمریکای محقق
بیماری هــای روده ای در مرغ هــای آلــوده بــه بیمــاری، شــامل 12 درصــد 
کاهــش وزن و 10/9 درصــد پاییــن آمــدن ضریــب تبدیــل در مقایســه بــا 
مرغ هــای ســالم اســت کــه منجــر بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد بــرای 
پرورش دهنــدگان بــه میــزان 370 تــا 739 دالر بــه ازای هــر گلــه مــرغ 

می شــود.
یــک برنامــه نمونه بــرداری جامــع از پرورش دهنــدگان مــرغ در آمریــکا 
نشــان می دهــد کــه اجتماعــات میکروبــی در برخــی از محیط هــا و نیــز 
ــی  ــه فراوان ــا ب ــواع باکتری ه ــر ان ــتریدیا و دیگ ــترده کلوس ــور گس حض

ــت. ــاهده اس قابل مش
ایــن اطاعــات همچنیــن بــه برداشــت لحظــه ای از چگونگــی ســامتی 
ــال؛  ــد. به عنوان مث ــش آلودگــی وســایل کمــک می نمای ــدگان و آزمای پرن
عــاوه بــر شناســایی عائــم کلینیکــی بیماری هــای روده ای از هــر پرنــده 
نمونه بــرداری شــده، ایــن اطاعــات میــزان چالش هــای تحــت کلینیکــی 
را کــه موجــب قطــع منافــع، حتــی در صــورت ندیــدن عائــم کلینیکــی 

ــد. ــان می ده ــود نش می ش

در شــرایط بیمــاری روده ای تحــت کلینیکــی، تخریــب شــدید مخــاط 
ــح  ــذب صحی ــم و ج ــدم هض ــت ع ــه عل ــد ب ــارت در تولی ــه خس روده ب
ــم  ــودن عائ ــورت نب ــی، در ص ــود. به طورکل ــر می ش ــی منج ــواد غذای م

ــود. ــم ب ــا نخواهی ــودی در مرغ ه ــر صع ــاهده مرگ ومی ــی، مش کلینیک
تأثیر راهکارهای میکروبی

راه حل هــای میکروبــی یکــی از ابزارهــای پرورش دهنــدگان مــرغ 
ــه  ــک ب ــگام کم ــاری در هن ــر بیم ــزان خط ــن آوردن می ــور پایی به منظ
ــژه  ــدام، به وی ــن اق ــت. ای ــا اس ــوارش مرغ ه ــتم گ ــرد سیس ــود عملک بهب
ــا  ــایی آن ه ــور شناس ــه به منظ ــی ک ــا در مناطق ــه باکتری ه ــی ک درزمان

ــوند. ــت ش ــردد یاف ــدام می گ اق
ترکیــب راهکارهــای میکروبــی بهتریــن روش بازدارندگــی از رشــد 
ارگانیســم مضــر در مجتمع هــای مرغــداری اســت. ایــن راهکارهــای 
ــن  ــرد. ای ــام می گی ــیل ها انج ــی از باس ــط گونه های ــد توس هدفمن
باســیل ها، دشــمنان طبیعــی کلوســتریدیا و ســایر باکتری هــا 
اثــرات  می توانــد  آن هــا  از  درازمــدت  اســتفاده  امــا  هســتند، 

ــود آورد. ــه وج ــان ب ــول زم ــی در ط معکوس
ــاری زا در  ــل بیم ــر عوام ــه ای، مقادی ــی درون مزرع ــک بررس در ی
ــده باســیل،  ــواد دارن ــا م ــه ب ــه شــد. تغذی ــدازه گرفت ــان ان طــول زم
جمعیــت میکروبــی دوره و شــیوع کلوســتریدیا را تقلیــل داد. در ایــن 
رونــد، کاهشــی در ســایر عوامــل بیمــاری زا ماننــد E.coli نیــز دیــده 
ــب  ــت مناس ــه مدیری ــد ک ــان می ده ــت آمده نش ــج به دس ــد. نتای ش
می توانــد بــه کاهــش جمعیــت ســایر بیماری هــا نیــز کمــک نمایــد. 
ــر در  ــن تغیی ــه ای ــد ک ــاد گرفته ان ــکا ی ــرغ در آمری ــدگان م تولیدکنن
ــزان  ــوده و می ــک نم ــوارش کم ــتگاه گ ــامت دس ــه س ــا ب پاتوژن ه
ــد  ــوارش کاهــش می ده ــه گ ــای مضــر را در لول ــت باکتری ه جمعی
ــه و  ــامتی گل ــاء س ــب ارتق ــود موج ــه خ ــر به نوب ــن ام ــه همی ک

ــود. ــره وری می ش ــش به افزای
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دکتــر عبدالمهــدی بخشــنده معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــا اعــام ایــن خبــر به رســانه ها گفــت: بــا پیگیــری مســتمر وزارت جهاد 
کشــاورزی و بــا همــکاری ســازمان برنامه وبودجــه، وزارت کشــور و بانــک مرکــزی، 
ــهیات  ــت تس ــاری، بازپرداخ ــال ج ــاه س ــم آذرم ــه هجده ــران در جلس هیئت وزی
دریافتــی کشــاورزانی کــه از حــوادث غیرمترقبــه ماننــد خشک ســالی و ســرمازدگی 
در ســال زراعــی 7931 -6931 آســیب دیده اند را بــه مــدت 3 ســال اســتمهال کــرد.

وی تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس تولیدکننــدگان خســارت دیده بخش کشــاورزی 
کــه سررســید بدهــی وام آنــان از تاریــخ اول مهرمــاه6931 لغایــت پایــان اســفندماه 
7931 اســت، می تواننــد بــا مراجعــه بــه کارگــروه ذی ربــط در هــر شهرســتان اقــدام 

ــد. ــه عمل آورن الزم را ب
معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی خاطرنشــان کــرد: 
هزینه هــای مالــی امهــال ایــن تســهیات را دولــت تقبــل کــرده اســت کــه پــس از 

تائیــد نهایــی بــه بانک هــای عامــل پرداخــت می کنــد.

استمهال3سالهوامکشــاورزانخسارتدیدهبا
تصویــبهیئتدولت

رویداد فین تک فارم بانک کشاورزی؛

فرصتیبرایتوسعهخدماتنوآورانهوحمایتازکارآفرینی

محمدرضــا غفــوری مدیــر امــور مشــتریان و بانکــداری عمومی 
بانــک کشــاورزی، برگــزاری ایــن رویــداد را در اجــرای مأموریــت 
ــور  ــود در کش ــای موج ــری از ظرفیت ه ــک در بهره گی ــن بان ای
ــتریان و  ــه مش ــه ب ــه قابل عرض ــات نوآوران ــعه خدم ــرای توس ب
ــرد  ــری رویک ــزود: به کارگی ــت و اف ــی دانس ــت از کارآفرین حمای
نــوآوری بــاز و پیاده ســازی زیرســاخت مدیریــت نــوآوری ســبب 
خواهــد شــد تــا بانــک بتوانــد در آینده نیــز به صورت ســاختارمند 
و هدفمنــد، از ظرفیت هــای نــوآوری کــه در شــرکت های نوپــا و 

ــود.  ــد ش ــود دارد بهره من ــور وج ــان کش دانش بنی
مدیــر امــور مشــتریان و بانکــداری عمومــی بانک کشــاورزی در 
تشــریح برگــزاری ایــن رویــداد گفــت: ایــن رویــداد در ســه بخش 
طراحــی رویــداد، فراخــوان و غربالگــری اســتارت آپ هــا و اجــرای 
رویــداد برنامه ریــزی و تدویــن و فرآیندهــای اجرایــی آن از ابتدای 

مهرمــاه ســال جــاری آغاز شــد. 
ــزاری  ــس از برگ ــه پ ــن برنام ــرای ای ــاز اج ــزود: در آغ وی اف
جلســات آموزشــی، طــی فراخوان از کلیــه اســتارت آپ های فعال 
درزمینــهٔ هــای فن آوری هــای مالــی حــوزه کشــاورزی، مدیریــت 
ــری  ــق، به کارگی ــاورزی دقی ــتیک، کش ــن و لجس ــره تأمی زنجی
ــرآوری  ــاورزی، ف ــره ارزش کش ــن در زنجی ــاک چی ــاوری ب فن
ــیون  ــاورزی، مکانیزاس ــای کش ــاورزی، نهاده ه ــوالت کش محص
زنجیــره ارزش کشــاورزی، بانکداری و ســرمایه گذاری ســبز، آب و 

ــه عمــل آمــد. محیط زیســت و توســعه روســتایی، دعــوت ب
غفــوری ادامــه داد: در مرحلــه اول 180 شــرکت فین تــک 
ــه در  ــد ک ــرکت کردن ــوان ش ــط در فراخ ــی مرتب ــتارت آپ و اس
ــام  ــرایط ثبت ن ــد ش ــرکت واج ــری، 120 ش ــه اول غربالگ مرحل
شــدند و پــس از بررســی های الزم از جنبه هــای مختلــف و 
کاربــردی بــودن حــوزه فعالیــت، توســط اعضــای کمیتــه اجرایی، 

ــن راه یافتنــد. ــه مصاحبــه آنای ــه مرحل 58 شــرکت ب
ــای  ــا توانمندی ه ــتارت آپ ه ــری اس ــوم غربالگ ــه س در مرحل
ــر  ــد و ب ــه می کنن ــی ارائ ــن و ویدئوی ــورت آنای ــود را به ص خ
ــودن مــدل کســب وکار و فنــاوری  ــه ب اســاس قابلیت هــا، نوآوران

مورداســتفاده و داشــتن ظرفیــت الزم بــرای همــکاری بــا شــبکه ذینفعــان بانــک، 15 شــرکت 
بــه مرحلــه نهایــی و حضــور در رویــداد کمــپ نــوآوری بانــک کشــاورزی که 4 تــا 6 دی مــاه در 

تهــران برگــزار می شــود، دعــوت خواهنــد شــد. 
اســتارت آپ هــای حاضــر در کمــپ نــوآوری، ضمــن ارائــه توانمندی هــای خــود می تواننــد 
زمینه ســاز همــکاری مشــترک بانــک، اســتارت آپ هــا و شــبکه مشــتریان ویــژه و صاحــب برند 
شــوند. در ایــن کمــپ همچنیــن مــدل کســب وکار اســتارت آپ هــا مســتند و ثبــت خواهــد 
شــد، تــا در جلســات مشــاوره بــا متخصصــان بانــک، مدل هــای همــکاری و تعامــل قابــل انجام 

بــرای بانــک و اســتارت آپ هــا شناســایی و در مــورد آن هــا بحــث و بررســی انجــام شــود. 
محمدرضــا غفــوری عنــوان کــرد در  مراســم اختتامیــه رویــداد کــه بــا حضــور مســئوالن 
بانکــی، کشــاورزی، دانشــگاهی، فــرا بــورس و همچنیــن مشــتریان فعالــی کــه اســتفاده کننده 
ابــزار خواهنــد بــود برگــزار می شــود، اســتارت آپ هــای منتخــب برنامــه پیشــنهادی خــود را 

بــرای تعامــل و کســب وکار بــا همــکاری بانــک ارائــه خواهنــد داد. 
ــا برنامه هــای  وی اظهــار امیــدواری کــرد: ایــن رویــداد یــک فرآینــد پیــش رو و همســو ب
ــرای  ــد ب ــاوری جدی ــاد فن ــاورزی، ایج ــش کش ــی بخ ــن مال ــرای تأمی ــی ب ــاد مقاومت اقتص
توســعه کســب وکارهای مرتبــط بــا کشــاورزی و زنجیره هــای تأمیــن و لجســتیک، فــرآوری 
محصــوالت کشــاورزی،به کارگیری فنــاوری بــاک چیــن در زنجیره ارزش کشــاورزی و ...باشــد 
تــا بتوانیــم بــا اتخــاذ سیاســت مناســب از ظرفیت هــای موجــود و درون زا بــرای حــل بخشــی 
از چالش هــای بخــش کشــاورزی و توســعه تولیــد و تجــارت کشــاورزی کشــور گام برداریــم
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مجلــس ملــی فرانســه قانونــی را بــه تصویــب رســاند کــه 
ــازار  ــی موجــود در ب ــر اســاس آن تمــام محصــوالت غذای ب
بایــد در صــورت تهیــه شــدن از محصــوالت تراریختــه دارای 
برچســب مربوطــه باشــند. ایــن اصاحیــه قانونــی کــه گــروه 
ــی فرانســه آن را پیشــنهاد  ــی محیط زیســت طبیع غیردولت
نمــوده بســیاری از فروشــندگان را دچــار تعجــب کــرد، زیــرا 
ــده  ــه مســکوت گذاشته ش ــن اصاحی ــل از آن، ای ــه قب هفت
ــی و  ــره غذای ــدگان زنجی ــون تمــام تولیدکنن ــن قان ــود. ای ب

صنعــت غــذا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
تأثیر بر بخش غذای دام:

ــواد  ــه دام از م ــه، چنانچــه تغذی ــن اصاحی ــر اســاس ای ب
تراریختــه صــورت گیــرد بایــد برچســب مربوطــه را داشــته 

باشــد.
تراریخته هــا(  توســط  )تغذیه شــده  برچســب  نصــب 
ــای  ــل فراورده ه ــی از قبی ــوالت اساس ــایر محص ــرای س ب
گوشــتی، تخم مــرغ و مــواد لبنــی نیــز الزامــی اســت. 
ــری  ــه به کارگی ــده ک ــادآور ش ــه ی ــاورزی فرانس ــر کش وزی
ــا را  ــب زنی در اروپ ــت برچس ــد وضعی ــون می توان ــن قان ای

ــد. ــف کن ــه را تضعی ــت فرانس ــنج و موقعی متش
موقعیت فرانسه در اروپا

ــوده  ــاوت ب ــه متف ــن اصاحی ــه ای ــبت ب ــا نس واکنش ه
ــه  ــت ک ــد اس ــه عاقه من ــت فرانس ــو دول ــت. از یک س اس
تابــع قوانیــن اتحادیــه اروپــا باشــد و از ســوی دیگــر، 
ــن  ــع ای ــه وض ــاد دارد ک ــه اعتق ــاورزی فرانس ــر کش وزی
قانــون، تجــارت علمــی فرانســه را در ســطح اروپــا تضعیــف 

. می کنــد

الزامنصببرچسبتراریخته
رویمحصوالتفرانسوی

پیروزی مصرف کنندگان
ــه پیشــنهاددهنده  ــدار ک ــعه پای ــه توس ــس کمیت رئی
ــه  ــه ب ــن اصاحی ــد ای ــت می گوی ــه اس ــن اصاحی ای
حکومــت اجــازه می دهــد عملکــرد کشــاورزان را بهتــر 
از گذشــته رصــد کنــد، ضمــن اینکــه پیشــرفت مهمــی 
شــمار  بــه  مصرف کننــدگان  بــه  اطاع رســانی  در 
مــی رود کــه شــامل مــواد تراریختــه، روش هــای کشــت، 
ــب  ــت. تصوی ــد اس ــرورش تولی ــوالت و پ ــأ محص منش
و  زیســت محیطی  فعــاالن  توســط  اصاحیــه  ایــن 
ــرار  ــتقبال ق ــورد اس ــاد )NGO( م تشــکل های مردم نه
ــدگان  ــرای مصرف کنن ــروزی ب ــک پی ــت و آن را ی گرف

ــتند. دانس
اصاحیــه  ایــن  این کــه  از  قبــل  اســت  گفتنــی 
ــب  ــنا تصوی ــط س ــد توس ــد بای ــون درآی ــورت قان به ص
شــود و تنهــا در ایــن صــورت و پــس از طــی مراحــل 
ــد  ــرا درخواه ــه اج ــال 2023 ب ــدی، در س ــی بع قانون

ــد. آم

گــروه  کــه  قانونــی  اصالحیــه  ایــن   
طبیعــی  محیط زیســت  غیردولتــی 
ــیاری از  ــوده بس ــنهاد نم ــه آن را پیش فرانس
ــرا  ــرد، زی ــب ک ــار تعج ــندگان را دچ فروش
ــن اصالحیــه مســکوت  ــه قبــل از آن، ای هفت
ایــن قانــون تمــام  گذاشته شــده بــود. 
ــت  ــی و صنع ــره غذای ــدگان زنجی تولیدکنن

ــت. ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــذا را تح غ
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جوجه های گوشتی و رنگ دانخوری!30
ــور در  ــی طی ــی و بین الملل ــن علم ــکا و انجم ــگاه آرکازاس آمری ــکاران وی در دانش ــز)J. Deines( و هم ــط جی.دین ــه توس ــن مطالع ــج ای نتای

ــده اســت. ــادی ارائه ش ــال 2016 می ــه س ــاه ژانوی ــکا در م ــای آمری آتانت

ترجیح رنگ دانخوری
تفاوت هــای چشــمگیری در رشــد کلــی و مصــرف هفتگــی خــوراک 
)ترجیــح رنــگ( میــان رنــگ هــای دانخوری هــای موجــود در 
ــرف  ــاس مص ــر اس ــح )ب ــد. ترجی ــت ش ــگ یاف ــد رن ــای چن آغل ه
ــود کــه در  ــاوت از آن چیــزی ب خــوراک( پنــج روز اول رنگــی متف
هفتــه ســوم بــه صــورت هفتگــی ترجیــح داده مــی شــد. رنگــی کــه 
در پنــج روز اول ترجیــح داده مــی شــد متفــاوت از آن چیــزی بــود 
کــه از هفتــه ســوم بــه صــورت هفتگــی ترجیــح داده شــده بــود. در 
ــاوت چشــمگیری  ــا تف ــا وزن مرغ ه ــل خــوراک ی ــر، تبدی مرگ ومی

ــت . وجود نداش

در آزمایــش دوم 1.800 جوجــه مــاّده کاب بــه کار گرفتــه شــدند. 
تمامــی مشــخصات ماننــد آزمایــش اول بــود. نتایــج ایــن آزمایــش 

نیــز بــا آزمایــش اول یکســان بــود.
ــوان نتیجــه گرفــت کــه مرغ هــای گوشــتی  از ایــن مطالعــات می ت
زمانــی کــه حــق انتخــاب داشــته باشــند رنــگ قرمــز دانخــوری را 
ــا  ــح ب ــن ترجی ــه ای ــد؛ البت ــح می دهن ــذا ترجی ــوردن غ ــرای خ ب
ــبز را  ــگ س ــی زن ــد )در پنج روزگ ــر می کن ــن تغیی ــه س ــه ب توج
ترجیــح می دادنــد(. همچنیــن مــی تــوان گفــت کــه وقتــی جوجــه 
هــا حــق انتخــاب رنــگ ندارنــد، رنــگ دانخــوری هیــچ تاثیــری بــر 

عملکــرد آن هــا نــدارد.

صنعــت طیــور در زمــان انتخــاب رنــگ 
ارائــه  را  زیــادی  رنگ هــای  دانخــوری، 
می کنــد. هــدف ایــن مطالعــه پاســخ بــه ایــن 
پرســش اســت کــه آیــا جوجه هــای گوشــتی 
ــرای جــای خــوراک خــود  ــگ خاصــی را ب رن
ترجیــح می دهنــد یــا خیــر و آیــا رنــگ جــای 
ــری دارد؟ ــا تأثی ــرد آن ه ــر عملک ــوراک ب  خ
پژوهــش تجربــی ایــن مطالعــه در فــارم 
آمریــکا  آرکانــزاس  دانشــگاه  پژوهشــی 
 T آزمایــش  اولیــن  در  اســت.  انجام شــده 
 500 )Cobb 500( ــر کاب ــه ن 1.800 جوج
به صــورت تصادفــی در 24 آغــل در یــک 
ــوراک  ــدند. آب و خ ــش ش ــد پخ ــه واح خان
مرتــب بــرای آن هــا فراهــم بــود و مــوارد زیــر 
ــم  ــا فراه ــی آن ه ــات محیط ــوان امکان به عن

شــد: 1 فــوت مربــع )تقریبــاً 929 ســانتی متر 
ــه  ــه، 50 جوج ــر جوج ــرای ه ــا ب ــع( فض مرب
ــر  ــرای ه ــه ب ــوری، 25 جوج ــر آبخ ــرای ه ب
دانخــوری، المپ هــای LED مــدرن و تمامــی 
اســتانداردهای  بــا  متناســب  مشــخصات 

ــت. صنع
دو نــوع طراحــی بــرای آغل هــا ایجــاد شــد: 
آغــل اول 12 رنــگ  و بــا انــدازه  ’x10’10بود 
و شــامل چهــار دانخــوری، از هــر رنــگ یــک 
عــدد )قرمــز، ســبز، آبــی و زرد(، دو آبخــوری و 

100 جوجــه در هــر آغــل می شــد.
 10’x5’ ــدازه ــا ان ــگ و ب ــک رن ــل دوم ت آغ
بــود و شــامل دو دانخــوری هــم رنــگ )از 
هــر رنــگ 3 آغــل وجــود داشــت: در کل 12 
ــر  ــه در ه ــوری و 50 جوج ــک آبخ ــل(، ی آغ

آغــل ، وزن جوجــه هــا در هــر آغــل در محــل 
و بــه طــور هفتگــی در پایــان زمــان رشــد )6 
هفتگــی( اندازه گیــری شــد.. مصــرف خــوراک 
ــه  ــر اســاس برنام ــر دانخــوری و ب ــه ازای ه ب
ــر اندازه گیــری شــد: 72-0 ســاعت  زمانــی زی
ــا هفتــم هــر  هــر چهــار ســاعت؛ روز ســوم ت
12 ســاعت؛ روز هفتــم تــا چهاردهــم هــر روز؛ 

هفتــه ســوم تــا ششــم هــر هفتــه.
دانخوری هــای موجــود در آغــل چنــد رنــگ 
ــه اول در خــود  ــردن ســه هفت ــد از وزن ک بع
ــا  ــاعت ب ــه س ــت عقرب ــل، در جه ــان آغ هم
هــم جابجــا شــدند، از هفتــه ســوم تــا ششــم 
بــه صــورت روزانــه تغییــر جهــت داده شــدند. 
ــز  ــرده نی ــای م ــه ه ــر و وزن جوج مرگ ومی

شد . ثبت 
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31 نکاتی در مورد دوره انتظار زایش: تغذیه ای و مدیریتی
اشاره :

ــاز  ــن ف ــی خطــر از ای ــور ب ــرای عب ــی ب ــی اســت داشــتن راهکارهای ــک گاو شــیرده اســت و بدیه ــی ی ــن بخــش زندگ ــال مهم تری دوره انتق
تضمین کننــده ســودآوری و ســامت گلــه خواهــد بــود. در ایــن مقالــه بــه ذکــر نکتــه هایــی کلیــدی در بحــث مدیریــت و تغذیــه دوران انتظــار 

زایــش خواهیــم پرداخت .

گروه بندی و جابجایی در بهاربند انتظار زایش
 هــدف: هــدف کاهــش تنــش زاهــای اجتماعــی، محیطــی و متابولیکــی بــا کمینه 

کــردن تعــداد تغییــرات بهاربنــدی یــک گاو اســت. آن را ســاده بگیرید
از تغییــر غیــر ضــروری بهارنــد پرهیــز کنیــد چــون کــه هــر تغییــری منجــر بــه 
کاهــش مــاده خشــک مصرفــی و افزایــش ســطح کورتیــزول خــون می گــردد کــه 
هــر دو ممکــن اســت بــه طــور زیــان بــاری عملکــرد سیســتم ایمنــی و ســامت 

کلــی دام و تولیــد را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
   هنگامــی کــه تغییــر ضــروری اســت آن را فقــط یکبــار در هفتــه و آن هــم اگــر 

ممکــن اســت در گــروه هــای 10 راســی یــا بیشــتر انجــام دهیــد.
ــداً  ــر آبســتنی ج ــد در طــول 10 روز آخ ــل جدی ــه اصطب ــا ب ــال گاوه    از انتق

ــد. ــاب کنی اجتن
ــه  ــور اینک ــه منظ ــان، ب ــخ زایم ــاب در تاری ــل اجتن ــر قاب ــر غی ــل تغیی ــه دلی  ب
حداقــل 90 درصــد از گاوهــا حداقــل 10 روز در بهاربنــد انتظــار زایــش بماننــد، 

ــد 23-24 روز باشــد. ــش بای ــد انتظــار زای ــا در بهاربن ــن روزه میانگی
   هنــگام انتقــال گاوهــا از دوره Far-off بــه Close-up بــر اســاس یــک برنامــه 
هفتگــی، گــزارش را طــوری تنظیــم کنیــد کــه گاوهایــی کــه 21-27 روز مانــده 

بــه زایــش هســتند را فهرســت نماید .
ــا در  ــتند و ی ــتن هس ــو آبس ــه دوقل ــی ک ــرای گاوهای ــت، ب ــن اس ــر ممک    اگ
ــی  ــای اندک ــده اند روزه ــک ش ــتان خش ــی در تابس ــش حرارت ــای تن وضعیت ه
طوالنی تــری را در بهاربنــد انتظــار زایــش در نظــر بگیریــد چــون انتظــار مــی رود 

ــه کننــد. ایــن گاوهــا روزهــای آبســتنی کمتــری را تجرب
   در غــرب، بســیاری از گلــه گاوهــای انتظــار زایــش را در بهاربندهــای خشــک 
ــا  ــت گاوه ــن حال ــد. در ای ــرار می دهن ــایبان دار ق ــاختمان های س ــی و س و خاک
ــه زایشــگاه را برطــرف  معمــوالً در همــان بهاربنــد زایــش می کننــد کــه نیــاز ب

می کنــد مگــر در مــواردی کــه انتظــار 
ــی رود. ــخت زایی م س

  Bedded packsسیســتم     از 
)چنــد الیــه کاه و یــا پوشــال زیــر 
گاوهــا مثــل یــک تخــت خــواب( بــرای 
گاوهــای انتظــار زایــش و زایشــگاه 
سیســتم  ایــن  در  کنیــد.  اســتفاده 
گاوهــا بــه زایشــگاه منتقــل نمی شــوند، 
ــه در طــول  ــی ک بلکــه در همــان مکان
ــد  ــوده ان دوره پیرامــون زایــش در آن ب
زایمــان می کننــد. مزیــت آن تغییــرات 
کمتــر بهاربنــد و نیــاز  کمتــر بــه 
ــا  ــه ســاعت اســت. ب بررســی ســاعت ب
ایــن وجــود، فضــای کافــی بــه ازای هــر 
دام )9.2 متــر مربــع( بــه انــدازه توجــه 
بــه حفــظ و نگهداری بســتر مهم اســت.
    اگــر از زایشــگاه اســتفاده می شــود، 
ــان  ــان زایم ــه زم ــط ب ــی را فق جابجای
ــی  ــد، یعن ــول کنی ــوع موک محتمل الوق
ــا ســایر  نمایــان شــدن ســم گوســاله ی
عائــم آشــکار زایمــان. جابجایــی دام در 
طــول مرحلــه 1 زایمــان ممکــن اســت 
منجــر بــه افزایــش خطــر مــرده زایــی 
شــود. دام هــا بایــد کمتــر از 12 ســاعت 
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در زایشــگاه باشــند.32
   بــه منظــور اینکــه ایــن نقشــه عملــی شــود، 
بــه طــور  را  زایــش  انتظــار  اصطبل هــای 
ــک کارگــر  ــوان ی ــد. می ت ــرل کنی دقیــق کنت
ــد  ــول بهاربن ــار در ط ــاعتی یکب ــگاه س زایش
ــان  ــم زایم ــه عائ ــی ک ــد و گاوهای ــدم بزن ق

نشــان مــی دهنــد را جابجــا کنــد .
ــای  ــا و گاوه ــکان تلیســه ه     در صــورت ام

ــغ را از هــم جــدا کنیــد. بال
    برخــی از محققیــن احســاس می کننــد 
ــغ  ــای بال ــه گاوه ــبت ب ــا نس ــه ه ــه تلیس ک
ــری از پروتئیــن )15 <  نیازمنــد ســطوح باالت

ــتند . ــش هس ــار زای ــد( در دوره انتظ درص
ــور در  ــای آخ ــاس فض ــم دام را براس     تراک

ــد. ــظ نمایی ــد حف ــر از 100 درص کمت
ــه ازای  ــر ب ــانتی مت ــور، 76 س ــای آخ در فض
ــای  ــا در بهاربنده ــد ی ــم نمایی ــر دام فراه ه
ــای 60  ــونده در فض ــل ش ــربندهای قف ــا س ب
ســانتی متــر، جمعیــت بهاربنــد را بــه انــدازه 
ــظ  ــربندها حف ــداد س ــد تع ــا 85 درص 80 ت
ــب  ــورد موج ــک م ــن ی ــت همی ــد. رعای کنی
ــرد دام  ــدی در عملک ــا 30 درص ــود 20 ت بهب

مــی گــردد .
ســربندها،  تعــداد  بــر  تکیــه     به جــای 
ــازه زا و انتظــار  ــا در بهاربندهــای ت بکوشــید ت
ــور  ــای آخ ــانتیمتر فض ــا 91 س ــش 76 ت زای

ــد. ــم کنی فراه
ــم  ــه تراک ــیدن ب ــرای رس ــن راه ب ــاده تری  س
مطلــوب دام شــمارش گاوهــا در مقایســه 
ــه  ــا ب ــال گاوه ــور در روز انتق ــای آخ ــا فض ب
بهاربنــد انتظــار زایــش اســت. اگــر 71 تــا 76 
ســانتی متــر فضــای قابــل اســتفاده در آخــور 
ــود دارد، در  ــا وج ــی گاوه ــه جای در روز جاب
طــول هفتــه و همینطــور کــه گاوهــا زایمــان 
ــد  ــی رون ــر م ــد دیگ ــه بهاربن ــد و ب می کنن

فضــای آخــور بیشــتر خواهــد شــد.
یک محیط خشک و تمیز ایجاد کنید.

گل والی و تنــش حرارتی، نیازهــای متابولیکی 
را افزایــش ولــی خــوراک مصرفــی را کاهــش 

می دهــد.
شــرایط مرطــوب و همــراه بــا کــود نیــز خطــر 
ورم پســتان را افزایــش می دهــد کــه ممکــن 
ــه  ــد ب ــازه زا نیای ــد ت ــا گاو در بهاربن ــت ت اس

ــی خــود را نشــان ندهــد. خوب
ــان  ــوب زایم ــرایط مرط ــه در ش ــی ک گاوهای
می کننــد ممکــن اســت بــا احتمــال باالتــری 

ــد. ــه کنن ــت را تجرب متری
   زایشــگاه ها بایــد بــا بســترهای تــازه و 
ــض  ــه طــور مکــرر تعوی خشــک پوشــیده و ب

شوند .
 

تغذیه و تحویل خوراک
هــدف: هــدف اولیــه مدیریــت تغذیــه در دوره 
پیــش از زایــش، بــه حداقــل رســاندن کاهــش 

ــی  ــک مصرف ــاده خش ــاب م ــل اجتن ــر قاب غی
ــد. ــش رخ می ده ــش از زای ــه پی اســت ک

    گاوهای انتظار زایش:
   نیازهــای انــرژی و پروتئیــن در هفتــه آخــر 
آبســتنی تقریبــا 15 مــگا کالــری NEL و 
1100 گــرم پروتئیــن قابــل متابولیســم در روز 

مــی باشــد.
را  مصرفــی  الیــاف  از  مناســبی     ســطح 
  ADFبــا خورانیــدن 3 تــا 3.5 کیلوگــرم
علوفــه تضمیــن کنیــد و بــا اســتفاده از الــک 
ــازه و  ــوراک ت ــی خ ــرای ارزیاب ــیلوانیا ب پنس
ــا  ــا واقع ــن شــوید کــه گاوه ــده مطمئ باقیمان

ایــن مقــدار را مصــرف می کننــد.
ــا  ــه تقریب ــم را ب ــل متابولیس ــن قاب    پروتئی
1100 تــا 1200 گــرم در روز افزایــش دهیــد 
ــا  ــت 400 ت ــوازن مثب ــک ت ــا ی ــر ب )متناظ
ــره  ــای جی ــی از برنامه ه ــی در برخ 450 گرم

ــی(. نویس
قابــل  کربوهیدرات هــای  ســطوح  مراقــب 
تخمیــر باشــید- کل NFC را بــه کمتــر از 30 
ــا 18  ــه 14 ت ــته را ب ــد و نشاس ــا 32 درص ت

ــانید. ــد برس درص
   خــوراک مصرفــی را نظــارت کنیــد. این یکی 
از ســاده تریــن کنتــرل کننده هــای تغییــر در 
عملکــرد )و پیش بینــی کننــده تولیــد آینــده( 
اســت ولــی هنــوز هــم اغلــب نادیــده گرفتــه 

مــی شــود.
ــار  ــای انتظ ــروه ه ــه گ ــده ب ــوراک داده ش خ

ــد. ــه وزن کنی ــازه زا را روزان ــش و ت زای
   باقیمانــده خــوراک گــروه هــای انتظــار 

زایــش و تــازه زا را روزانــه وزن کنیــد.
باقیمانــده  )بیشــتر(  درصــد   5 را  هــدف 
ــه  ــردن علوف ــرد ک ــا خ ــی ب ــد، ول ــرار دهی ق
ــر ودر  ــانتی مت ــر از 7.5 س ــی کمت ــه قطعات ب
صــورت نیــاز افــزودن آب مطمئــن شــوید کــه 

ــت . ــازی نیس ــل جداس ــره قاب جی
اگــر از جیــره هــای بــا DCAD اســتفاده 

: می کنیــد
علوفه هــا، غــات و محصــوالت فرعــی غلــه ای 
کــه پتاســیم پایینــی دارنــد را انتخــاب کنیــد 
ــری  ــک کمت ــای آنیونی ــه نمک ه ــاز ب ــا نی ت

داشــته باشــید.
میــزان PH  ادرار را هفتــه ای یکبــار از تقریبــا 
10 راس گاوی کــه جیــره DCAD پاییــن 

اندازه گیــری کنیــد. می خورنــد 
ــره ای  ــه از جی ــاعت تغذی ــال 48 س ــه دنب ب
ــی  ــا DCAD پاییــن، هــدف داشــتن گاوهای ب
ــراد  ــیاری از اف ــت. بس ــا 6.9 اس ــاpH 6  ت ب
میانگیــن pH را کنتــرل مــی کننــد ولــی ایــن 
میانگیــن می توانــد مــا را بــه اشــتباه بینــدازد، 
به ویــژه در شــرایطی کــه گاوهــا جیــره را جــدا 
می کننــد و برخــی دام هــا pH باالیــی دارنــد 
در حالــی کــه pH بقیــه بســیار پاییــن اســت.

   ویتامیــن E اضافــی بــه گــروه هــای انتظــار 

زایــش و تــازه زا بدهیــد. ســطوح ویــژه تغذیــه 
آن بســتگی بــه نــوع خــوراک و اجــزای 
از مشــاوران  خــوراک دارد ولــی بســیاری 
ســطوح 1800 تــا   IU 3000در روز را بــرای 
ایــن گــروه هــای پــر خطــر توصیــه می کننــد.
نــکات کاربــردی در مدیریــت تغذیــه ای 

گاوهــای شــیری
ــیرواری  ــه ی ش ــاس مرحل ــر اس ــا را ب گاوه
ــر  ــا میــزان تولیــد دســته بندی نمــوده و ب ی

ــد. ــه نماین ــان تغذی ــاس نیازهایش اس
ــه  ــه ای ک ــه ی تغذی ــال از برنام ــول س در ط
ــد  ــادل شــده باشــد و بتوان اقتصــادی و متع
نیازهــای حیــوان را بــرآورده نمایــد اســتفاده 
ــد  ــای تولی ــق واحده ــران موف ــد. مدی کنی
ــا عجیــن نمــودن هنــر و تجربــه ی  دامــی، ب
تغذیــه  پیشــرفته  علــوم  و  گذشــتگان 
امــروزی، آمیــزه ای جالــب توجــه و همچنین 
ــرمایه گذاران  ــرای س ــی ب ــودآوری مطمئن س

ــد. ــم می آورن ــا فراه ــن واحده ای
مدیــران مزبــور، عمــده علــت موفقیتشــان را 
ــت  ــورد فعالی ــه ی م ــه زمین ــه ب ــم و عاق عل
ــی  ــزی م ــکات ری ــن ن ــر گرفت ــت نظ و تح
داننــد کــه گ چــه ســاده و عملــی هســتند 
ــده و  ــان مان ــراد پنه ــد اف ــب از دی ــی اغل ول
ــه مــورد اجــرا گذاشــته نمی شــوند. در  ــا ب ی
ذیــل بــه تعــدادی از آن هــا کــه می توانــد در 
زمینــه ی تغذیــه کاربــردی گاوهــای شــیری 
ــود. ــاره می ش ــند اش ــودمند باش ــد و س مفی

نکات عمومی در تغذیه گاوهای شیری :
1- گاوهــا را بــر اســاس مرحلــه ی شــیرواری 
ــر  ــا میــزان تولیــد دســته بندی نمــوده و ب ی

اســاس نیازهایشــان تغذیــه نماییــد.
2- در طــول ســال از برنامــه ی تغذیــه ای کــه 
ــد  ــادل شــده باشــد و بتوان اقتصــادی و متع
نیازهــای حیــوان را بــرآورده نمایــد اســتفاده 

کنیــد.
و در  بــرای خــوش خوراکــی جیــره   -3
ــوراک  ــزان خ ــر می ــرف حداکث ــه مص نتیج
ــا  اختصاصــی، از اقــام خوراکــی متنــوع و ب

ــد. ــتفاده نمایی ــوب اس ــت خ کیفی
4- دســتگاه گــوارش گاوهــا از فعــال تریــن 
قســمت های بــدن هســتند، پــس بــرای کار 
ــن  ــواد معی ــتگاه از دادن م ــن دس ــر ای بهت

غافــل نشــوید.
5- دفعــات خوراکــی دادن بــه گاوهــا را 
تنظیــم نمــوده و مطابــق برنامــه عمــل 

نماییــد.
ــتفاده از  ــه اس ــی ب ــه خاص ــا عاق 6- گاوه
علوفه هــای تــازه و آب دار دارنــد. در صــورت 
تغذیــه ی  بــودن در  ارزان  و  در دســترس 

ــد. ــه کار ببری ــا ب آن ه
ــوراک  ــام خ ــذی اق ــواد مغ ــات م 7- ترکیب
آنالیــز  بــا  اســت.  متغیــر  و  متنــوع 
آزمایشــگاهی آن هــا از اجــزای مــواد مغــذی 
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33 جیــره ی فرمولــه شــده اطمینــان حاصــل نماییــد.
ــرار  ــا ق ــار گاوه ــوارا را دائمــا در اختی ــز و ســالم و گ 8- آب تمی

دهیــد
9- شــرایط محیطــی مناســبی بــه خصــوص در فصــول تابســتان 

و زمســتان بــرای گاوهــا فراهــم نماییــد.
10- هــر گونــه تغییــری در جیــره ی غذایــی را بــه تدریــج انجــام 

. هید د
11- از جیــره هــای مخلــوط اســتفاده کنیــد )کنســانتره – 

ــه( علوف
ــات  ــودن دارای قطع ــبی ب ــن خش ــی ضم ــه ی مصرف 12 علوف

ــد. ــز باش ــه نی ــده علوف خردش
13- تدابیــر الزم جهــت بــه حــد اقــل رســانیدن تلفــات خــوراک 

را بــه عمــل آوریــد.
ــی در  ــوراک مصرف ــی خ ــزان کاف ــان از می ــت اطمین 14 - جه

ــد. ــر بگیری ــد نظ ــان را م ــد اطمین ــره ح جی
ــناس  ــران دلســوز و وظیفه ش ــن اختصــاص دادن کارگ 15- ضم
جهــت رســیدگی بــه تغذیــه گاوهــا، کارگــران ایــن بخــش را بــه 

دفعــات عــوض نکنیــد.
16- تغذیــه از مــوارد بــودار را در 0/5 تــا 2 ســاعت قبــل از شــیر 

دوشــی یــا بعــد از شــیر دوشــی بــه انجــام رســانید
ــع  ــره ننمــوده و در موق ــی ذخی ــدت طوالن ــه م ــه را ب 17- علوف
مصــرف از عــدم وجــود کپــک و قــارچ زدگــی و اجســام خارجــی 

مطمئــن شــوید.
18- بــرای مقابلــه بــا عــوارض مصــرف جســم خارجــی احتمالــی 

مگنــت یــا آهــن ربــا بــه حیــوان بخورانیــد.
ــای  ــوص انگله ــه خص ــا ب ــگل ه ــا ان ــارزه ب ــه ی مب 19- برنام

ــد. ــری کنی ــی گی ــت پ ــا جدی ــوارش را ب ــتگاه گ دس
ــا  ــز ی ــاوی ذرات ری ــای ح ــره ه ــتفاده از جی ــع اس 20- در موق
ــری  ــی و جلوگی ــوراک مصرف ــر خ ــازده بهت ــور ب ــه منظ آردی ب
از ضایعــات تنفســی از مــواد خیــس کننــده و چســباننده نظیــر 

ــد. ــا مــاس اســتفاده کنی ــی ی چرب
تغذیــه ی دوره ای یــا مرحلــه ای عبــارت اســت از : طراحــی 
برنامه هــای تغذیــه ای گاوهــا براســاس میــزان تولیــد – مصــرف 

ــان. ــدن و زایم ــر وزن ب ــذا – تغیی غ
ترتیب تولید در گاوهای شیری به صورت زیر می باشد :

1- دوره ی اوج شیردهی
2- دوره ی افزایش اندوخته های بدن )افزایش وزن(

 3 و 4- دوره ی خشــک )2 مــاه پایانــی آبســتنی( کــه بــر اســاس 
پنــج مرحلــه تولیــد حیــوان بــه شــرح زیــر می باشــد:

الف- از هنگام زایمان تا 80 روز بعد از آن
 ب- 80 تا 200 روز بعد از زایمان

ــل  ــا 60 روز قب ــان 4- 45 ت ــد از زایم ــا 305 روز بع  ج- 200 ت
از زایمــان

5- گروه گاوهای که دوره خشکی آن ها رو به اتمام است.
ــی  ــه ای اختصاص ــای تغذی ــل، برنامه ه ــن مراح ــه ای ــه ب ــا توج ب
جهــت تولیــد بیشــتر و نگهــداری ســالم گاوهــای شــیری اعمــال 

می گــردد :
1- برنامه های تغذیه ای در مرحله اول تولید:

پــس از زایــش، تولیــد شــیر بــه ســرعت افزایــش می یابــد و در 
ــه بیشــترین مقــدار می رســد امــا مصــرف غــذا  ــا 8 هفتــه ب 6 ت
نســبت بــه نیازهــای تولیــد افزایــش نمی یابــد بــه گونــه ای کــه 
ــه  ــا 15 هفت ــک، 12 ت ــاده ی خش ــرف م ــدار مص ــترین مق بیش
پــس از زایــش خواهــد بــود. از ایــن رو بیشــترین مــاده  گاوهــای 
ــرژی  ــا 10 هفتــه در حالــت تعــادل منفــی ان ــرای 8 ت شــیرده ب

خواهنــد بــود.
گاوهــای پــر شــیر احتمــاالً تــا هفتــه ی بیســتم و یــا 
ــود. گاو  ــد ب ــرژی خواهن ــی ان ــادل منف بیشــتر در تع
شــیرده کمبــود انــرژی دریافتــی بــرای تولیــد شــیر را 
ــن دوره  ــرده و در ای ــن ک ــدن تامی ــای ب از اندوخته ه
از وزن آن کاســته مــی شــود. دوران بحرانــی تغذیــه ی 
ــیردهی  ــا اوج ش ــش ت ــان زای ــیرده از زم ــای ش گاوه

اســت.
هــر کیلوگــرم افزایــش شــیر در ایــن دوره 200 
ــیردهی را  ــتر در کل دوره ی ش ــیر بیش ــرم ش کیلوگ
در پــی خواهــد داشــت. در ایــن دوره رعایــت نــکات 

ــت: ــروری اس ــل ض ذی
ــب  ــه موج ــره ک ــریع جی ــی و س ــرات ناگهان از تغیی
ــوده  ــودداری نم ــود خ ــی می ش ــای گوارش ناراحتی ه
و تغییــرات تدریجــی را دســت کــم دو هفتــه پیــش از 

زایــش آغــاز نماییــد.
از افزایــش کنســانتره تــا موقــع برطــرف شــدن 
ــوده  ــش خــودداری نم ــه زای ــای مربوطــه ب ــش ه تن
ــد کــه گاو شــیرده  و ســطح آن را در حــدی نگهداری
ــد(  ــا 19 درص ــدار ADF )ت ــل مق ــت حداق ــا دریاف ب
ــوارش  ــتگاه گ ــامتی دس ــورداری از س ــن برخ ضم

ــد. ــد کن ــز تولی ــی نی ــا کیفیت ــیر ب ش
میــزان مصــرف کنســانتره نبایــد بیــش از 2/5 درصــد 
وزن بــدن باشــد. تعــداد دفعــات تغذیــه ای کنســانتره 
را افزایــش دهیــد و هــر بــار بــا مقــدار اندکــی 

ــود. ــه ش ــانتره تغذی کنس
ــاز گاو  دقــت کافــی در مــورد تامیــن مــواد مــورد نی
ــرژی کــه میــزان  ــا ان شــیرده و نســبت صحیــح آن ب
ــدن  ــی ب ــای چرب ــی از آن از اندوخته ه ــل توجه قاب
ــه از  ــن مرحل ــد. در ای ــال نمایی ــود اعم ــن می ش تامی
ــم در  ــه ی ک ــا تجزی ــی ب ــر پروتیین ــه ی غی ــواد ازت م

ــد. شــکمبه اســتفاده کنی
باکیفیــت  و  از علوفه هــای مرغــوب  اســتفاده  بــا 
خــوب و عوامــل اشــتهاآور، مصــرف مــاده ی خشــک 

ــد. ــش دهی را افزای
ــات  ــه قطع ــه ب ــورد تغذی ــای م ــد علوفه ه ســعی کنی
ریــز خــرد نشــوند و در صــورت الــزام از چنیــن 
علوفه هایــی بــرای حفــظ تعــادل PH شــکمبه و 
کاهــش اســیدوز و دیگــر ناراحتی هــای گوارشــی 
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بافرهــای شــیمیایی نظیــر بی کربنــات ســدیم اســتفاده کنیــد.34
عوامــل اســترس زا نظیــر واکسیناســیون، ســم چینــی، حمــام ضــد 
کنــه و… را بــه بعــد از ســپری شــدن اوج شــیردهی موکــول کنیــد.
ــک  ــت از دوره ی خش ــن اس ــه ممک ــین ک ــل نیاس ــتفاده از مکم اس
آغــاز شــده را بــرای گاوهــای پــر شــیر ادامــه دهیــد، در ایــن حالــت 
مصــرف غــذا احتمــاالً بیشــتر و احتمــال بــروز کنیــوز کمتــر خواهــد 

بــود.
بــا تغذیــه از مکمل هــای پــر انــرژی نظیــر چربــی و مــاس مصــرف 

انــرژی را بــاال ببریــد.
2- مدیریت تغذیه ای در مرحله دوم شیردهی :

در ایــن دوره، گاو مرحلــه حســاس پیــک )peak( بــا حداکثــر تولیــد 
ــته و  ــادی برگش ــت ع ــه حال ــوان ب ــای حی ــش ه ــپری، واکن را س
می توانــد در صــورت برخــورداری از جیــره ی متــوازن، توانایی هــای 

تولیــدی خویــش را بــروز دهــد.
در ایــن مرحلــه مدیریــت گاوداری گاوهــای مــورد نظــر را از لحــاظ 
وضعیــت بدنــی بررســی نمــوده و در صــورت برخــورد بــا مــوارد غیــر 
ــد  ــش از ح ــری بی ــا الغ ــا و ی ــه گاوه ــی روی ــد ب ــر رش ــادی نظی ع

آن هــا درصــدد اصــاح جیــره برآیــد.
3- مدیریت تغذیه ای در مرحله آخر شیردهی:

ــان تر از  ــه آس ــن مرحل ــیرده در ای ــای ش ــه ای گاوه ــت تغذی مدیری
ــی  ــواد غذای ــه مصــرف م ــن مرحل ــرا در ای ــر اســت زی مراحــل دیگ
ــه کاهــش  ــد شــیر رو ب ــوده تولی ــد شــیر ب بیشــتر از نیازهــای تولی

اســت.
نکاتی که مد نظر مدیریت گاوداری باید باشد عبارتند از:

کاهــش وزن ایجــاد شــده در آغــاز دوره ی شــیردهی بایــد بــه گونــه 
ای جبــران شــود کــه گاو در آغــاز دوره ی خشــک از وزن مناســبی 

برخــوردار باشــد.
حداکثــر کوشــش در رابطــه بــا تــداوم شــیردهی در حــد امــکان بــه 

عمــل آیــد.
تلیســه هــای جــوان نیازهــای ویــژه ای بــرای رشــد دارنــد؛ بنابرایــن 
ــرای تلیســه  ــرای ایجــاد رشــد در تلیســه 2 ســاله 20 درصــد و ب ب
ــورد  ــداد م ــی بیشــتر از تع ــواد غذای ــای 3 ســاله 10 درصــد از م ه

نیــاز بــرای نگهــداری منظــور شــود.
ــه  ــوان نســبت علوف ــواد مغــذی می ت ــه تقاضــای کــم م ــا توجــه ب ب
ــات ازت دار  ــتفاده از ترکیب ــا اس ــش داده و ب ــانتره را افزای ــه کنس ب

ــش داد. ــی را کاه ــای غذای ــی هزینه ه ــر پروتئین غی
جهــت خشــک کــردن گاوهــا در پایــان ایــن مرحلــه می تــوان غــذا 

و آب مصرفــی را محــدود نمــود.
4- مدیریت تغذیه ای گاوهای خشک:

ــک  ــد ی ــدی بای ــیردهی بع ــرای ش ــازی گاو ب ــاده س ــور آم ــه منظ ب
ــود. ــه ش ــر گرفت ــک در نظ دوره ی خش

ــد شــیردهی  ــک دوره ی خشــک 60 روزه تولی ــن ی ــا در نظــر گرفت ب
ــود. ــرای بیشــتر مــاده گاوهــا بهینــه خواهــد ب بعــد ب

اگــر دوره ی خشــک کمتــر از 40 روز باشــد بافــت پســتان زمــان کافی 
بــرای بازســازی نداشــته و در نتیجــه تولیــد شــیر در شــیردهی ایــده 
آل نخواهــد بــود. اگــر دوره ی خشــک بیــش از 70 روز باشــد گاو بیــش 
ــدازه چــاق می شــود درحالی کــه تولیــد شــیر در شــیردهی بعــد  از ان

بیشــتر نبــوده و دشــواری چاقــی نیــز در پــی خواهــد آمــد.
ــازی  ــت س ــرای باف ــرژی ب ــرف ان ــی مص ــه بازده ــود ک ــه می ش گفت
بــه هنــگام شــیردهی بیشــتر از دوره ی خشــک اســت از ایــن رو بایــد 
کوشــش کــرد کــه کاهــش وزن گاو در هفته هــای پایانــی شــیردهی 

جبــران گــردد.
بدیــن ترتیــب افزایــش وزن مــاده گاو در دوره خشــک بیشــتر مربــوط 
بــه رشــد جنیــن خواهــد بــود. مــواردی کــه در ایــن مرحلــه درزمینــه 

تغذیــه ی گاوهــا در نظــر می باشــند عبارتنــد از:
مصــرف کلســیم بایــد بــه کمتــر از 100 گــرم در روز محــدود شــود 
و هــم زمــان فســفر کافــی در اختیــار گاوهــا قــرار گیــرد )35 تــا 40 
ــژه  ــزرگ( کلســیم بیشــتر به وی ــرای نژادهــای ب گــرم فســفر در روز ب
اگــر جیــره از نظــر فســفر کمبــود داشــته باشــد احتمــال بــروز تــب 

شــیر را افزایــش خواهــد داد.
ــرم  ــا 5 میلی گ ــه 3 ت ــد روزان ــلنیوم دارد بای ــود س ــه کمب ــر علوف اگ

ــرد. ــه ک ــه اضاف ــه علوف ســلنیوم ب
ــت  ــب جف ــد موج ــاد نباش ــوراک زی ــن E در خ ــرف ویتامی ــر مص اگ

ماندگــی می شــود.
از تغذیــه ی زیــاد مــواد معدنــی بایــد خــودداری کــرد )به ویــژه 
ــام را  ــک طع ــرف نم ــدیم( و مص ــای س ــای نمک ه ــر ه ــوط باف مخل

ــود. ــدود نم ــرم در روز مح ــر 28 گ ــه حداکث ــد ب بای
ــز  ــدن و ایجــاد خی ــداری آب در ب ــاد نمــک موجــب نگه مصــرف زی
ــای شــکم اول می شــود. ــژه تلیســه ه ــا به وی ــا ادم در برخــی گاوه ی
تالیف: مهندس حمیدرضا کامیار نژاد
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عرضهوتوزیعروزانه1000تن
مرغ8900تومانیدرسراسرکشور

اخبــار ســبز ایــران: بــر اســاس آخریــن خبرهــا، روز پنج شــنبه در بعضــی از واحدهــای صنفــی و در ســطح شــهر تهــران قیمــت گوشــت مــرغ کشــتار 
روز از مــرز 13 هــزار و 500 تومــان گذشــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه مــرغ زنــده درب واحدهــای مرغــداری میــان 8300 تــا 9170 تومــان در نوســان 
بــود و تخم مــرغ، خــود را بــه 8100 تومــان درب مرغــداری بــرای یــک کیلــو رســانید و در واحدهــای صنفــی میــان دانــه ای 1000 تــا 1150 تومــان در 
بســته های 9 تایــی بــه مصرف کننــدگان عرضــه شــد؛ لــذا بــا توجــه بــه وظایــف حاکمیتــی، شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــا مــرغ کیلویــی 8900 تومــان 

وارد بــازار شــد.
گفتنــی اســت جوجــه یــک روزه نــژاد راس در باالتریــن قیمــت خــود بــه 3000 تومــان بــرای یــک قطعــه ارتقــا یافــت. از ســوی دیگــر انجمــن جوجــه 
یــک روزه در مــورد نتایــج خطرنــاک افزایــش قیمــت جوجــه یــک روزه بــه واحدهــای عضــو خــود بــا ایــن جملــه کــه قیمــت بــاالی جوجــه آینــده ای 

خطرنــاک بــرای همــه واحدهاســت، هشــدار داد.
اخبــار ســبز ایــران: به رغــم اقــدام مؤثــر شــرکت پشــتیبانی امــور دام در عرصــه مــرغ 8900 تومانــی بــرای رضایــت عمــوم مصرف کننــدگان بایــد 
ایــن واقعیــت را در نظــر داشــت کــه ادامــه ایــن اقــدام نبایــد موجــب ضــرر و زیــان مرغــداران شــود، زیــرا مرغــداران گوشــتی طــی 6 مــاه ابتــدای ســال بــه 
نســبت های مختلــف در حاشــیه زیــان بوده انــد و هم اکنــون نیــز بــا افزایــش هزینه هــای ســربار تولیــد و تــورم اقــام غیــر نهــاده ای هماننــد حمل ونقــل، 
دســتمزد، واکســن و داروهــای دامپزشــکی و مــازاد دان موردنیــاز مواجــه هســتند. اگــر فعالیــت تولیــدی بــرای آنــان زیــان آور باشــد تولیــد آســیب می بیند 
و کاهــش می یابــد و دیگــر نمی تــوان بــا اقدامــات این چنینــی جلــوی قیمــت غیرمتعــارف گوشــت مــرغ را گرفــت، لــذا اقــدام منطقــی کــردن قیمــت بــا 

عرضــه گوشــت مــرغ 8900 تومانــی می بایســت بــا مدیریــت، نظــارت و جانبدارانــه بــرای تولیــد، کوتاه مــدت، مقطعــی و زمان بندی شــده باشــد.

از  باهــدف جلوگیــری  دام  امــور  پشــتیبانی  شــرکت 
ــازار  ــرغ، وارد ب ــت م ــت گوش ــارف قیم ــش غیرمتع افزای

ــد ش
ــور  ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش ــری مدیرعام ــر ورناص دکت
ــی  ــت و س ــار بیس ــه اخب ــنبه 1397/09/29 ب دام، پنج ش
گفــت: بــا ایــن اقــدام قیمــت مــرغ را تــا پایــان هفتــه پیــش 
ــه تعــادل منطقــی می رســانیم. ورناصــری گفــت ایــن  رو ب
ــج  ــته به تدری ــه گذش ــن هفت ــای آغازی ــدام را از روزه اق
شــروع کردیــم کــه شــتاب عرضــه و توزیــع نه تنهــا 
در تهــران بلکــه تمامــی اســتان های کشــور افزایــش 

می یابــد.
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عدم تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون
همچنیــن بایــد گفــت بخش تعــاون یکــی از بخش های 
مهــم اقتصاد اســت کــه مدیریــت اقتصــادی کان کشــور 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــد و مق ــاص دارن ــد خ ــه آن تأکی ب
)مدظله العالــی( نیــز بــر توســعه تعــاون در اقتصــاد تأکیــد 
داشــته اند. در قانــون برنامه هــای توســعه ازجملــه برنامــه 
ــش  ــرای بخ ــهم 25 درصدی ب ــز س ــعه نی ــم توس شش
تعــاون در نظــر گرفته شــده کــه متأســفانه حتــی نیمــی 
از ایــن امــر نیــز هنــوز محقــق نشــده و نیــاز بــه تــاش 
بیشــتری اســت . حــال بــا ایــن وضعیــت نبایــد ســازمانی 
را کــه با 50 ســال ســابقه توانســته زیرســاخت های الزم 
بــرای توســعه تعــاون در بخــش کشــاورزی و روســتایی را 

فراهــم آورده از هــم متاشــی کــرد.
ــتایی،  ــاون روس ــازمان تع ــف س ــده وظای عم

ــت ــی اس ــف حاکمیت وظای
متأســفانه از ســال 1388 که بحــث واگــذاری ســازمان 
تعــاون روســتایی بــه بخش خصوصــی آغاز شــد درنهایت، 
هیئــت واگــذاری در جلسه 7 شهریور 1388 ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی را بــدون توجــه به آثــار و عواقب 
ــه  ناشــی از آن، در فهرســت شــرکت های قابل واگــذاری ب
ــون،  ــخ تاکن ــه از آن تاری ــرار داد ک ــی ق ــش خصوص بخ
ســازمان تعــاون روســتایی، اتحادیه هــای مرکــزی تعــاون 
روســتایی و تمامــی کارشناســان ذی ربــط بــه مخالفــت و 
ــا  ــده اند ام ــرض ش ــم معت ــن تصمی ــودن ای ــی ب غیرقانون
ســازمان خصوصی ســازی همچنــان بــر تصمیــم ناصــواب 
ــد 7 و تبصره هــای  خــود اصــرار دارد. حتــی کارگــروه بن
ســال 1388،  در  در صورت جلســه 26 خود  آن  ذیــل 
مســتند بــه قوانیــن موضوعــه، به صراحــت اعــام می کنــد 
ــف  ــتایی، وظای ــاون روس ــازمان تع ــف س ــده وظای که عم
حاکمیتــی بــوده و لــذا پیشــنهاد تغییــر ماهیــت تعــاون 
روســتایی از شــرکت بــه موسســه دولتــی را مطــرح 
می نمایــد کــه در جــای خــود پیشــنهاد قابل بحثی اســت.
تشــریح فعالیت هــای حاکمیتــی ســازمان 

ــتایی ــاون روس تع
رئیــس هیــات مدیره ســازمان مرکــزی تعاون روســتایی 
در تشــریح فعالیت هــای حاکمیتــی ســازمان تعــاون 
ــی  ــدی حاکمیت ــتایی و سرنوشــت حــوزه وظیفه من روس
ســازمان گفــت: بــه نظــر می رســد قــرار دادن نــام 
ســازمان تعــاون روســتایی در فهرســت شــرکت های 
ــاح  ــرای اص ــاز ب ــی موردنی ــل قانون ــذاری، مراح قابل واگ
اساســنامه و نیــز دریافــت مجوزهــای الزم را طــی نکــرده 
اســت. وظایــف ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران 

از وظایفــی اســت کــه در گــروه یــک ماده 2 قانــون 
اصــاح مــوادی از قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران و 
اجــرای سیاســت های کلــی اصل 44 قانــون اساســی 
ــذاری  ــت واگ ــوده و در هیئ ــت ب ــار دول ــاً در اختی صرف
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــذاری ب ــازی، قابل واگ خصوصی س
نیســت. لذا هیئــت واگــذاری خصوصی ســازی مدخلیتــی 
در اصــاح اساســنامه ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
ــازمان  ــنامه س ــه ماده 47 اساس ــت ب ــا عنای ــته و ب نداش
ــران، اساســنامه مذکــور در  ــاون روســتایی ای مرکــزی تع
ــه اصــاح  ــذا هرگون ــب رســیده ل ــه تصوی ــه ب ــوه مقنن ق
اساســنامه ســازمان حســب ماده 7 قانــون تشــکیل بانــک 
ــرم  ــوه محت ــد در ق ــاورزی مصوب 1348 بای ــاون کش تع

ــرار گیــرد. مقننــه مــورد بررســی و تصویــب ق
ــماره 961 ــه ش ــه دادنام ــت اداری )ب ــوان عدال رأی دی
ســال 96( نیز  0090905801293 مورخ 22 اســفند 
ــد  ــذاری در ح ــت واگ ــه هیئ ــه مصوب ــر اینک ــی ب مبن
پیشــنهاد بــوده و در آن الزامــی بــرای واگــذاری نیســت. 
بــرای تحقــق الــزام، ایــن پیشــنهاد می بایســت ابتــدا در 
جلســه شــورای عالــی سیاســت های اصل 44 قانــون 
اساســی مطــرح و مصــوب می شــد کــه ایــن مراحــل طــی 
نشــده و لــذا مصوبــه مذکــور متضمــن وضــع قاعــده آمره 

و الزم االجــرا نیســت.
نیاز به سیاست گذاری، هدایت، همیاری و نظارت

ــای روســتایی و کشــاورزی و  ــم تعاونی ه شــبکه عظی
ــت گذاری،  ــه سیاس ــاز ب ــه، نی ــکل های مربوط ــز تش نی
ــد  ــارت دارن ــر، نظ ــه مهم ت ــاری و از هم ــت، همی هدای
و  قوانیــن  ســاختار،  دارای  کــه  ســازمانی  تنهــا  و 
دســتورالعمل های الزم و امتحــان شــده در ایــن خصــوص 

ــت. ــتایی اس ــاون روس ــازمان تع ــت، س اس
ــر محتــرم جهــاد کشــاورزی،  ــر اســاس اباغیــه وزی ب
ســازمان دارای وظایــف متعــددی اســت کــه از آن میــان 
ــداد  ــه، تع ــری حدود 20 وظیف ــف تصدی گ ــداد وظای تع
وظایــف حاکمیتــی معادل 35 وظیفــه و درمجمــوع 
ــزی  ــازمان مرک ــری س ــی و تصدی گ ــف حاکمیت وظای
ــی  ــطوح مل ــه در س ــتایی ایران 55 وظیف ــاون روس تع
ــوان از  ــدود 9 عن ــون ح ــن میان تاکن ــه در ای ــت؛ ک اس
ــده  ــی واگذارش ــازمان به طورکل ــری س ــه تصدی گ وظیف
ــت.  ــذاری اس ــال واگ ــری در ح ــه تصدی گ و 11 وظیف
البتــه بخشــی از آن در حــوزه امــور تعاونی هــا، تشــکل ها، 
اتحادیه هــا و شــرکت های بخــش کشــاورزی، روســتایی و 

عشــایری و بخشــی دیگــر در امــور بازرگانــی اســت.

مهم تریــن وظایــف حاکمیتــی ســازمان عبــارت 
اســت از ایجــاد و ســاماندهی تعاونی هــا، تشــکل ها، 
کشــاورزی،  بخــش  شــرکت های  و  اتحادیه هــا 
روســتایی و عشــایری؛ آمــوزش و ترویــج تعاونی هــا، 
بخــش  شــرکت های  و  اتحادیه هــا  تشــکل ها، 
از  حمایــت  عشــایری،  و  روســتایی  کشــاورزی، 
شــرکت های  و  اتحادیه هــا  تشــکل ها،  تعاونی هــا، 
ــر  ــارت ب ــایری؛ نظ ــتایی و عش ــاورزی، روس ــش کش بخ
شــرکت های  و  اتحادیه هــا  تشــکل ها،  تعاونی هــا، 
بخــش کشــاورزی، روســتایی و عشــایری؛ امــور نظام های 
ــرای  ــی )اج ــی و بازاریاب ــعه بازرگان ــرداری و توس بهره ب
ــون تضمیــن خریــد محصــوالت اساســی کشــاورزی  قان
سیاســت گذاری،  حمایتــی،  سیاســت های  ســایر  و 
مستندســازی  و  منابــع  تأمیــن  برنامه ریــزی، 
 مالــی مربــوط بــه تأمیــن نهاده هــای کشــاورزی(.

مدیرعامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران بــا 
تأکیــد بر شــاکله ســنتی وظایــف راهبــردی – حاکمیتی 
ســازمان از نــگاه قوانیــن و اینکــه در برخــی از ایــن قوانین 
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی یگانــه مجــری ایــن 

قوانیــن در کشــور اســت اشــاره داشــت.
ــازمان  ــکیل س ــیس و تش ــی تأس ــی قانون مبان

ــتایی ــاون روس تع
ــازمان های  ــدود س ــتایی از مع ــاون روس ــازمان تع س
قدیمــی کشــور اســت کــه دارای مبانــی قانونی تأســیس 
و تشــکیل اســت و فعالیــت ســازمان تعــاون روســتایی از 

منظــر قوانیــن عبــارت اســت از:
خالصجــات  قانــون  اجرایــی  1-آئین نامــه 

1 3 3 4 ب  مصــو
ــتایی  ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــنامه س 2- اساس

ایــران مصــوب 1348
2- قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350

3- قانــون تعاونــی نمــودن تولیــد و یکپارچــه شــدن 
اراضــی در حــوزه عمــل شــرکت های تعاونــی روســتایی 

مصــوب ســال 1349
4- آئین نامــه اجرایــی قانــون تعاونــی نمــودن تولیــد 
و یکپارچــه شــدن اراضــی در حــوزه عمــل شــرکت های 

ــتایی تعاونی روس
5- قانــون تشــکیل شــرکت های ســهامی زراعــی 

مصــوب ســال 1352
6 - قانــون شــمول قانــون اســتخدام کشــوری در مورد 
ــران  ــتایی ای ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــان س کارکن

مصــوب ســال 1356

رفعبالتکلیفیسازمانمرکزیتعاونروستایی
کمکبهتوسعهکشاورزی

دکتــر حســین شــیرزاد معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی، طــی مصاحبــه ای در خصــوص آخریــن وضعیــت بحــث 
واگــذاری ســازمان تعــاون روســتایی اظهــار داشــت: واقعیــت ایــن اســت کــه ســازمان تعــاون روســتایی از شــهریور 
ســال 1388 کــه نامــش در میــان ســازمان های مشــمول واگــذاری ســازمان خصوصی ســازی قــرار گرفــت تــا امــروز 
در حالــت تعلیــق و باتکلیفــی، منجمــد )فریــز( شــده و ایــن حالــت موجــد بحران هــای پی درپــی بــرای ســازمان 

تعــاون روســتایی گردیــده اســت.
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی در ســال 1342 متعاقــب مســائلی کــه در اجــرای قوانیــن مختلــف اصاحــات 
ارضــی در بخــش کشــاورزی ایجــاد شــد بــرای بــه نظــم و نســق درآوردن فرآینــد تولیــد و اعمــال مدیریــت صحیــح 
ــودن  ــکل نم ــاورزی و متش ــف کش ــای مختل ــد و نهاده ه ــای جدی ــرد تکنولوژی ه ــکان کارب ــود آوردن ام ــه وج و ب
تولیدکننــدگان کوچــک کشــاورزی تشــکیل شــد. ســازمان تعــاون روســتایی متولــی گســتره وســیعی از فعالیت ها در 
حــوزه توســعه روســتایی و کشــاورزی اســت و ازآنجاکــه توســعه روســتایی و کشــاورزی اســاس امنیــت پایــدار غذایی 

و ســامت پایــدار غذایــی نخســتین ســنگ بنــای اقتصــاد مقاومتــی اســت.
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37 اراضــی  شــدن  خــرد  از  جلوگیــری  7- قانــون 
کشــاورزی و ایجــاد قطعــات مناســب فنــی، اقتصــادی.

کارهــای  صنفــی  نظــام  اجرائــی  8- آئین نامــه 
مصــوب 1387 کشــاورزی. 

ــرد  ــری از خ ــون جلوگی ــی قان ــه اجرائ 9- آئین نام
ــات مناســب  شــدن اراضــی کشــاورزی و ایجــاد قطع

ــی و اقتصــادی فن
ــاری  ــم ناصــواب و احتمــال گرفت یــک تصمی

ــاد ــای ح در بحران ه
در ادامــه ذکــر ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت کــه 
نقــش ســازمان در حمایــت از شــبکه و نظــام توزیــع 
کاالهــا و خدمــات عمومــی روســتاها بی بدیــل اســت. 
تعــدد فــراوان و پراکندگــی در گســتره ای وســیع، از 
کار  کــه  اســت  روســتاهای کشــور  ویژگی هــای 
ــه  ــاز ب ــی و کاالهــای موردنی ــاج عموم ــع مایحت توزی
ــبکه  ــازد. ش ــدل می س ــوار ب ــه کاری دش ــا را ب آن ه
ــب  ــاختاری متناس ــتن س ــا داش ــتایی ب ــاون روس تع
بــا وضعیــت روســتاهای کشــور، جــزو معــدود 
توزیــع  در  می توانــد  کــه  اســت  ســازمان هایی 
مایحتــاج روســتائیان باقیمتــی مناســب و نیــز بــازار 

ــازی  ــر ب ــتایی، نقشــی مؤث ــانی محصــوالت روس رس
ــد. نمای

بــا حــذف ایــن شــبکه، ایــن توانمنــدی نیــز از بیــن 
ــم  ــاید ه ــک )و ش ــده نزدی ــت و در آین ــد رف خواه
هرگــز( جایگزینــی به جــای آن مســتقر نخواهــد شــد. 
لــذا بــا انحــال یــا واگــذاری وظایــف ایــن ســازمان، 
ــل  ــه حداق ــا ب ــبکه تعاونی ه ــر ش ــارت ب ــوان نظ ت
رســیده و بــا توجــه بــه حجــم عظیــم ثــروت موجــود 
در ایــن شــبکه، فرصــت بــرای فســاد گســترده فراهم 
ــدم  ــت و ع ــود جذابی ــر نب ــوی دیگ ــود . از س می ش
ــرای بخــش خصوصــی در انجــام  صرفــه اقتصــادی ب
تکالیــف ســازمان بســیاری از فعالیت هــای ســازمان، 
ــات در  ــا مداخ ــی و ی ــای نظارت ــه فعالیت ه ازجمل
ــه ای داشــته  ــازار، جنبــه حاکمیتــی و یاران تنظیــم ب
و ازنظــر بخــش خصوصــی دارای جذابیــت نیســتند و 
در صــورت واگــذاری ســازمان بــه بخــش خصوصــی، 
متوقف شــده  فعالیت هــای ضــروری  ایــن  قطعــاً 
و همــه ذینفعــان حتــی زی مدخــان متضــرر 
ــازمان  ــام س ــن ن ــرار گرفت ــس از ق ــد. پ ــد ش خواهن
ــازی  ــازمان خصوصی س ــرکت های س ــت ش در فهرس

یعنــی از ســال 1388 تاکنون بیــش از 1200 نفــر از 
کارکنان، کارشناســان و مدیــران ســازمان بازنشســته 
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــفانه جایگزین ــه متأس ــده اند ک ش
در ســازمان وجــود نــدارد و امــکان به کارگیــری 
نیروهــای جــوان و متخصص و کارشــناس از ســازمان 
ســلب شــده اســت. بســیاری از زیرســاخت های 
انبــاری، هانــگاری، نــاوگان حمل ونقــل و حتــی 
و  شهرســتان ها  در  ســازمان  اداری  زیربناهــای 

ــتند. ــدن هس ــتهلک ش ــال مس ــتان ها در ح اس
ــف  ــیاری از وظای ــرای بس ــه ای ب ــای بودج ردیف ه
ــازمان  ــازی، س ــازمان خصوصی س ــدارد و س ــود ن وج
تعــاون روســتایی را در حالــت باتکلیفــی و منفعــل 
نگهداشــِت و هیــچ تغییــری را نمی تــوان بــدون 
ــت  ــاً وضعی ــود آورد. واقع ــه وج ــازمان ب ــن س اذن ای
غم انگیــزی اســت کــه ســازمانی بدیــن قدمــت 
تاریخــی را کــه هویــت و برنــد و ســازه های فیزیکــی 
آن طــی یــک دوره پنجاه ســاله بــه مــا بــه ارث 
رســیده اســت را بــا یــک تصمیــم ناصــواب در 
ــاد  ــای ح ــار بحران ه ــازی گرفت ــره خصوصی س چنب

امروزین ســازیم.

شفافسازیعملکردمالیکلیهتشکلهایتحتپوشش
سازمانمرکزیتعاونروستایی

دکتــر حســین شــیرزاد معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــاون روســتایی کشــور در  و رئیــس ســازمان مرکــزی تع
ــور  ــتایی کش ــاون روس ــتانی تع ــران اس ــی مدی گردهمای
ــبکه  ــی ش ــرد مال ــت عملک ــی از وضعی ــزارش جامع گ
ارائــه داد و گفــت: تعاونــی قدرتمنــد و رقابتــی، محصــول 
مســئولیت مشــترک همــه اعضــای هیئت مدیــره، مدیران 
و اعضــای تعاونــی اســت. امروزه شــبکه تعاونی هــای 
کشــاورزی و روســتایی ایــران دارای تعداد 7332 اتحادیــه، 
کشــاورزی  تشــکل های  و  تعاونــی  شــرکت های 
ــی و تعداد 2775 شــرکت  ــه سراســری و مل با 13 اتحادی
و  اســتانی  با 336 اتحادیــه  روســتایی  تعاونــی 
نفــر؛  و 651  هــزار  و 418  و 4میلیــون  شهرســتانی 
تعداد 1902 شــرکت تعاونــی کشــاورزی با 111 اتحادیــه 
تعاونــی  تعداد 309 شــرکت  و شهرســتانی،  اســتانی 
زنــان روســتایی در ســطح اســتان ها و شهرســتان ها 
ــرکت  ــو، تعداد 1359 ش ــر عض ــزار و 368 نف ــا 55 ه ب
تعاونــی تولیــد با 67 اتحادیــه اســتانی و شهرســتانی 
و دارای 3میلیــون و 241 هــزار و 614 هکتــار اراضــی 
ــار  ــزار و 46 هکت ــون و 52 ه ــاء و 4میلی ــاورزی اعض کش
ــرکت  ــش، تعداد 30 ش ــت پوش ــاورزی تح ــی کش اراض
ــی  ــار اراض ــزار هکت ــده با 76 ه ــی ثبت ش ــهامی زراع س
تحــت پوشــش و 8105 بهره بــردار، تعداد 443 نظــام 
صنفــی کشــاورزی اســتانی و شهرســتان بــا 1 میلیــون و 
ــره  ــون و 80 هزار فق ــو و 1 میلی ــزار و 307 عض 127 ه
صــدور پروانــه فعالیــت نظــام صنفــی بزرگ تریــن شــبکه 
روســتایی کشــور در بازارهــای کار و ســرمایه روســتایی و 

کشــاورزی محســوب می گــردد.
ــبت های  ــه نس ــا و ارائ ــازده دارایی ه ــرخ ب ن

ــی مال
ــا ذکــر توانایی هــای  معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی، ب
شــبکه و نــرخ بــازده دارایی هــا و ارائــه نســبت های 
ــاون  ــی شــبکه تع ــازاری و مال ــاالت ب ــی در فعل وانفع مال
زراعــی 1397- ســال  در  گفــت:  ملــی  روســتایی 

تعــاون روســتایی در خریــد  96 عملکــرد ســازمان 

ــال 1396 حدود 8 میلیون  ــاورزی در س ــوالت کش محص
ــی و  ــای تضمین ــن را خریده ــزار ت ــود که 100 ه ــن ب ت
ــازمان  ــی س ــای حمایت ــن را خریده ــزار ت حدود 300 ه
و خریدهــای توافقــی محصــوالت کشــاورزی برابــر 3 
میلیــون تــن محصــوالت زراعــی، باغــی و دامــی شــامل 
جالیــزی،  محصــوالت  روغنــی،  دانه هــای  غــات، 
 انــواع میــوه و محصــوالت لبنــی تشــکیل مــی داد.
ــتایی  ــاون روس ــبکه تع ــر در ش ــزار نف تعداد 21000 ه
کشــور مشــغول انجــام فرآیندهــای فــوق می باشــند کــه 
بیــش از 70 درصــد ایــن افــراد دارای مــدارک کارشناســی 
ــت  ــن اس ــانگر ای ــوع نش ــن موض ــند ای ــر می باش و باالت
که حمایــت از شــبکه های تعــاون روســتایی چــه نقــش 
مهمــی در توزیــع عادالنــه ثــروت داشــته و بهترین مســیر 
بــرای افزایــش توســعه دانــش فنــی در بخــش کشــاورزی 

است.
بررســی آمــاری عملکــرد مالــی آذرمــاه 1397 و جدول 
ســال های 1395 و 1396 کلیه  عملکــرد  تجمیعــی 
تشــکل های تحــت پوشــش، در مقام مقایســه بــا اطاعات 
ســال 95 و 96 تعاونی های  عملکــرد  مقایســه ای 
ــای  ــداد واحده ــه تع ــد ک ــان می ده ــش نش ــت پوش تح
ســال 95 به 5020 واحد  در  از 5047 واحــد  فعــال 
در ســال 96 کاهش یافته اســت امــا مبلــغ ســرمایه 
تعاونی هــای روســتایی و کشــاورزی کشــور از 7 میلیــون و 
275 هــزار و 205 ریــال در ســال 95 به مبلغ 7 میلیــون 
ریــال در ســال 96 افزایش یافته  و 968 هــزار و 630 
اســت. در خصــوص حجــم مبلــغ ذخیــره قانونــی 
تعاونی هــای روســتایی و کشــاورزی کشــور بایــد عنــوان 
ــزار و 900  ــون و 116 ه ــم از 6 میلی ــن رق ــه ای ــود ک نم
ریــال در ســال 95 به 6 میلیــون و 630 هــزار و 57 ریــال 
افزایش یافتــه اســت.طی ایــن دوره تعداد تعاونی هــای 
از 3683 واحــد در ســال 95 به 3572 واحد  ســود ده 
تعاونی های زیــان  تعــداد  ســال 96 کاهش یافته و  در 
در  ســال 95 به 1126 واحد  در  از 1052 واحــد  ده 
سربه ســر  تعاونی هــای  تعــداد  ســال 96 افزایش و 

در  ســال 95 به 239 واحد  در  از 210 واحــد 
ــا  ــود تعاونی ه ــغ س ــت.  مبل ــال 96 افزایش یافته اس س
از 1میلیــون و 788 هــزار و 745 ریــال در ســال 
در  ریــال   750 و  هــزار   748 و  95 به 1 میلیــون 
ســال 96 کاهش یافته اســت. مبلــغ زیــان تعاونی هــای 
ــون  ــور از 638.869 میلی ــاورزی کش ــتایی و کش روس
و  ســال 95 به 771.080 میلیون  در  ریــال  و 
البتــه  اســت.  96 افزایش یافتــه  ســال  در  ریــال 
در ایــن بــازه زمانــی میــزان مطالبــات راکــد از 
مبلغ 6.447.693 میلیــون ریــال در ســال 95 بــه 
مبلغ 5.857.369 میلیــون ریــال کاهش یافتــه امــا 
ــون  ــات از مبلغ 25.176.953 میلی ــزان کل مطالب می
مبلغ 30.881.582 میلیــون  ســال 95 به  در  ریــال 
ــن نکتــه ضــروری  ــه اســت. ذکــر ای ــال افزایش یافت ری
ــه کل  ــد ب ــات راک ــد مطالب ــه درص ــه اگرچ ــت ک اس
ــال 95 به 18.6 درصد  ــد در س ــات از 25.6 درص مطالب
ــه اشــخاص  ــی ب ــزان بده ــا می ــه اســت ام کاهش یافت
حقیقــی و حقوقــی تــا پایــان ســال 1396 بــه 
مبلغ 37.686.549 میلیــون ریــال رســیده و ســرجمع 
میــزان زیــان انباشــته شــبکه تــا پایــان ســال 1396 به 
 مبلغ 2.417.417 میلیــون ریــال ارزیابــی می شــود.
ــال  ــه در س ــرد ک ــاره ک ــان اش ــیرزاد در پای ــر ش دکت
ــاورزی  ــتایی و کش ــی روس ــش روی، تعاون ــی پی زراع
بایــد بــا حفــظ ذخایــر رفتارهــای منطقــی و عقانیــت 
تجــاری از خــود نشــان دهد. تعاونــی کشــاورزی بایــد 
فرصت هــای بــازاری را بشناســد و درک کننــد بــا 
ــودجو در  ــدار و س ــت م ــور فرص ــازوکاری به ط ــه س چ
ــرد.  ــرار گی ــازار کشــاورزی و تحــوالت آن ق ــت ب خدم
ــد در  ــی کشــاورزی بای ــت تعاون ــره و مدیری هیئت مدی
ــی  ــای مال ــح فعالیت ه ــق و صحی ــوابق، دقی ــظ س حف
موظــف باشــند. مدیر و هیئت مدیــره بایــد به طــور 
دقیــق بداننــد کــه جایــگاه مالــی تعاونــی ســرمایه گذار، 
وکیــل و تحلیــل گــر مســائل مالی کجاســت تــا بتوانند 

تصمیمــات درســت مالــی- تجــاری اتخــاذ کننــد.
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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی:
ساالنه 420 هزار تن محصول گلخانه  از یزد به خارج صادر می شود

ــه ارزش  ــتان ب ــای اس ــول گلخانه ه ــن محص ــزار ت ــاالنه 420 ه س
افــزون بــر هــزار میلیــارد تومــان بــه بــازار کشــورهای روســیه ، عــراق 
ــار  ــز خی ــول به ج ــود.تنوع محص ــادر می ش ــارس ص ــوزه خلیج ف و ح
ــی  ــه ، طالب ســبز شــامل گوجه فرنگــی ، بادمجــان، ســبزی  ، هندوان
و گیاهــان دارویــی اســت یــزد ازلحــاظ تولیــد محصــول گلخانــه ای 
ــار  ــول خی ــد محص ــرار دارد و 22 درص ــگاه دوم ق ــور در جای در کش
ــواد  ــداهلل ج ــود. ی ــد می ش ــزد تولی ــور در ی ــای کش ــبز گلخانه ه س
پــور ، مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی یــزد اظهــار داشــت : 
22 درصــد محصــول خیــار ســبز گلخانه هــای کشــور در یــزد تولیــد 

می شــود. 

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــد باغبان ــئول ارش ــن مس ای
ــر کشــت  ــه ســطح زی ــار ب ــان اینکــه در ســال 1397، 130هکت بابی
ــح کــرد: هم اکنــون هــزار و  ــزوده شــد، تصری گلخانه هــای اســتان اف

ــه ای اختصــاص دارد.  ــه کشــت محصــول گلخان ــار ب 550 هکت
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ای را ب ــان گلخان ــت گیاه ــور کش ــواد پ ج
اقتصــادی  ازلحــاظ  آبــی  منابــع  کمبــود  و  منطقــه  اقلیمــی 
ــت  ــب آب در کش ــر مترمکع ــزود: از ه ــت و اف ــه دانس مقرون به صرف

ــود.  ــد می ش ــبز تولی ــار س ــرم خی ــک کیلوگ ــاز ، ی ــای ب فض
ــه  14  ــزان آب در گلخان ــن می ــا ای ــه ب ــرد: درحالی ک ــان ک وی بی
کیلوگــرم خیــار ســبز تولیــد و میــزان تولیــد بــه 14 برابــر افزایــش 

می یابــد. 
ــه  ــات 2 ده ــی و تبع ــه کم آب ــه ب ــا توج ــه داد: : ب ــور ادام ــواد پ ج
ــت  ــعه کاش ــت و توس ــوی کش ــر الگ ــتان تغیی ــالی در اس خشکس
محصــول کــم آبخــواه همچــون گلخانــه ای ، پســته ، گیاهــان دارویــی 
ــش  ــاال نق ــادی ب ــزوده اقتص ــد و ارزش اف ــر تولی ــاوه ب ــران ع و زعف

ــره وری آب دارد. ــتفاده و به ــذاری در اس تأثیرگ
بــه گــزارش ایرنــا؛ زمین هــای قابل کشــت اســتان 170 هــزار 
هکتــار اســت کــه در حــال حاضــر بــه دلیــل تــداوم 2 دهــه پدیــده 
خشکســالی ، کاهــش بارندگــی و طــرح توســعه کشــت گیاهــان کــم 

ــود.  ــت می ش ــار آن کش ــزار هکت ــواه ، 116 ه آبخ

گذرازرخدادهایماندگارکشاورزی
تهیه و تنظیم: سیاوش انصاری
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ــواع محصــول  ــن ان ــون و 620 هــزار ت ــر یک میلی ــزون ب ســاالنه اف
ــوزه  ــن ح ــردار در ای ــزار بهره ب ــه همــت 76 ه ــی ب کشــاورزی و دام
تولیــد می شــود کــه شــامل 790 هــزار تــن محصــول زراعــی و باغــی 
ــن محصــول  ــزار ت ــه ای و 380 ه ــن محصــول گلخان ــزار ت و 460 ه

دامــی اســت. 

طالی سرخ جایگزین تریاک
بــه نقــل از راشــاتودی، مقامــات افغانســتان بــه دنبــال ایــن هســتند 
تــا منبــع درآمــد جایگزینــی بــرای شــهروندان ایــن کشــور به جــای 
ــران  ــد کشــت زعف ــا می خواهن ــد. آن ه ــاک ایجــاد کنن ــرورش تری پ
ــی  ــرف جهان ــه پرمص ــی و  ادوی ــول داروی ــک محص ــوان ی را به عن

جایگزیــن کشــت تریــاک در ایــن کشــور کننــد.
ــن  ــران در ای ــت زعف ــه کش ــد ک ــان می ده ــی نش ــای دولت آماره
کشــور بــه 6 هــزار و 200 هکتــار در ســال جــاری رســیده و نســبت 
بــه ســال گذشــته رشــد 22 درصــد داشــته اســت. بیــش از 6 هــزار 
ــته بندی  ــرآوری و بس ــد و ف ــوزه تولی ــرای کار در ح ــر ب و 600 کارگ

ــده اند. ــت ش ــران تربی زعف
ــا  ــران کار ب ــاورزان زعف ــه کش ــت ک ــده اس ــام ش ــه ای اع در بیانی
فــروش ایــن محصــول در بازارهــای داخلــی 17 میلیــون دالر درآمــد 
ــه  ــتان ب ــدی افغانس ــران تولی ــد زعف ــه 90 درص ــه البت ــته اند ک داش

ــود. ــادر می ش ــر ص ــورهای دیگ کش

دولت پیران حامی کشاورزان جوان
دولــت اســکاتلند اخیــراً الیحــه ای را به ســنای این کشــور فرســتاده 
ــه در  ــازاد از کشــاورزانی اســت ک ــت م ــدف آن، حمای ــه ه اســت ک
مــزارع اجــاره ای کار می کننــد و یــا می خواهنــد مزرعــه ای را اجــاره 
ــاره  ــکاتلند دراین ب ــتایی اس ــور روس ــر ام ــده، وزی ــد. ریچارد لچ کنن
ــه  ــد را ب ــون جدی ــا خ ــه م ــت ک ــروری اس ــن ض ــت: ای ــار داش اظه
ــردان  ــان و م ــق کنیم. اگرچه زن ــاورزی تزری ــش کش ــای بخ رگ ه
ــار  ــا آم ــد ام ــت می کنن جــوان بســیاری در بخــش کشــاورزی فعالی
ــی  ــت پیش بین ــن صنع ــده ای ــرای آین ــده ای را ب ــرایط نگران کنن ش

ــد.  می کن
ــد و  کشــاورزان مســن اســکاتلند تخصــص زیــادی در اختیــار دارن
ــد دســت کم گرفتــه شــود. مــن  ــه آن هــا نبای ــای ســال ها تجرب مزای
مطمئــن هســتم کــه کشــاورزان جــوان می تواننــد چیزهــای زیــادی 
از نســل های قدیمــی یــاد بگیرنــد و مــن آن هــا را تشــویق می کنــم 

تــا از هــر فرصتــی بــرای یادگیــری اســتفاده کننــد.
لچده افــزود: هزینــه ی اجــاره مزرعــه در ایــن روزهــا از موانــع بزرگ 
ــاورزی  ــک کسب وکار کش ــت. ی ــاورزی اس ــه کش ــتاق ب ــان مش جوان

ــزات و  ــه، تجهی ــک مزرع ــه نزدی ــه یک خان ــاز ب ــوالً نی ــوب معم خ
احشــام متناســب دارد. بــرای جلــب بیشــتر جوانــان بــه کشــاورزی، 
ــک  ــا کم ــه آن ه ــویم و ب ــا می ش ــت از آن ه ــه حمای ــد ب ــا متعه م

ــد. ــدم بگذارن ــدان ق ــن می ــا در ای ــم ت می کنی
ســال   40 زیــر  افــراد  کشــاورز  جوانــان  از  حمایــت  طــرح 
را دربرمی گیــرد و شــامل پرداخــت هزینه هــا و ســرمایه گذاری الزم 
بــرای راه انــدازی کسب وکارهای کشــاورزی و تســهیل دسترســی 
به ِمنتورهایمالــی )مربیــان مالــی( اســت کــه به تازگــی در اســکاتلند 
بــه اجــرا درآمدهاســت. دولــت اســکاتلند همچنیــن واگــذاری مــزارع 
کشــاورزان مســن تر بــه کشــاورزان جــوان را نیــز تســهیل می کنــد.

گاو عظیم الجثه استرالیایی
ــو  ــام  )Alison Van Eenennaam(، عض ــور انن ــده پرفس ــه عقی ب
هیئت علمــی گــروه علــوم دام دانشــگاه کالیفرنیــا، نیکــرز کــه اخیــراً 
در رســانه ها به عنــوان گوســاله عظیم الجثــه اســتثنایی معــروف 

ــی اســت. شــد درواقــع یــک گاو معمول
ــات در  ــن خصوصی ــا همی ــز ب ــام Danniel نی ــه ن ــری ب گاو دیگ
ــرد.  ــالگی م ــال 2017 در هشت س ــه س ــت ک ــود داش ــا وج کالیفرنی
گاو Knickers  کــه از نــژاد هلشــتاین اســت روزانــه 100 پونــد علــف، 
15 پونــد دانــه و 100 گالــن آب مینوشــد! دلیــل عظیم الجثــه بــودن 
ایــن گاوهــای Knickers و Danniel خیلــی ســاده اســت؛ ایــن گاوها 
ــوند، ســاخی نشــده اند و در طــی  ــد ســاخی ش ــه بای در ســنی ک

ــد. عمــر خــود رشــد کرده ان
بــه گفتــه پروفســور اننــام، نژادهــای بزرگتــر از هلشــتاین نیــز وجود 
ــر و ســنگین تر از  ــژاد Chianina هــم قدبلندت ــال ن ــرای مث ــد. ب دارن
هلشــتاین اســت به طوری کــه نرهــا تــا دو متــر نیــز قــد میکشــند و 
وزن آنهــا تــا 1600 کیلوگــرم می رســد؛ بنابرایــن بزرگــی جثــه ایــن 
گاو یــک موضــوع عجیــب نیســت و تمــام ایــن نژادهــا توانایــی چنین 
ــتار  ــنی کش ــادی در س ــل اقتص ــه دالی ــا ب ــا بن ــد ام ــدی را دارن رش
ــن  ــه ای ــیده اند. ازآنجاک ــل نرس ــد کام ــه رش ــوز ب ــه هن ــوند ک می ش
ــاز  ــز نی ــذای بیشــتری نی ــه غ ــر میشــوند ب ــر چــه بزرگ ت ــا ه گاوه
دارنــد و لــذا بــزرگ شــدن بیش ازحــد گاوهــا غیراقتصــادی خواهــد 
بــود و بــرای همیــن مــا گاوهــای پیــری کــه بــه رشــد کامــل رســیده 

ــم. باشــند در اطــراف خــود نمی بینی

صادرات 9 محصول کشاورزی به شرط تولید در مناطق آزاد
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، صــادرات 9 قلــم از محصــوالت 
کشــاورزی تولیدشــده در  مناطــق آزاد و ویــژه را بــدون ممنوعیــت 

اعــام کــرد.
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ــت: 40 ــده اس ــتانی آم ــازمان های اس ــه س ــت ب ــنامه وزارت صم در بخش
بــه پیوســت تصویــر نامــه مقــام عالــی وزارتخانــه، صــادرات اقــام زیــر 
ــده  ــق آزاد تولیدش ــوالت در مناط ــن محص ــه ای ــت. چنانچ ــوع اس ممن

ــوند. ــت نمی ش ــن ممنوعی ــمول ای ــد، مش باش
در ایــن نامــه همچنیــن آمــده اســت ممنوعیــت صــادرات کیســه های 

پروپلیــن لغــو می شــود.
ــایر  ــه(، س ــمی )لپ ــود رس ــره، نخ ــواع ک ــامل ان ــوالت ش ــن محص ای
ــی،  ــز، لوبیاچیت ــا قرم ــمی، لوبی ــا رس ــا، لوبی ــمی، لوبی ــای رس نخوده
ســایر لوبیاهــای رســمی ازجملــه لوبیــا ســفید، بامبــارا )نوعــی لوبیــای 

چشــم بلبلی( اســت.

اعتراض کشورهای عضو WTO به حمایت آمریکا
ــه در  ــکا ک ــده آمری ــی ایاالت متح ــته کمک ــرز، بس ــزارش رویت ــه گ ب
ــی  ــاورزان آمریکائ ــد دارد از کش ــد، قص ــام ش ــه 2018 اع ــاه ژوئی م
ــه  ــا چیــن، اتحادی ــکا ب ــر پیامدهــای جنــگ تجــاری بیــن آمری در براب
ــا و دیگــر کشــورها محافظــت کنــد؛ امــا دیگــر اعضــای ســازمان  اروپ
تجــارت جهانــی خواهــان شــفافیت بیشــتر در ایــن بــاب هســتند کــه 
ایــن کمــک چــه مــدت طــول خواهــد کشــید و اینکــه آیــا ایــن رویکرد 
آمریــکا بــا قوانیــن ایــن ســازمان مطابقــت دارد یــا خیــر؟! انتقــاد ایــن 
ــه ایــن دلیــل  ــکا ب کشــورها از ایــن برنامه هــای حمایــت  دولتــی آمری
ــا  ــاورزی آنه ــت بخــش کش ــر رقاب ــد ب ــل می توان ــن عم ــه ای اســت ک

تأثیــر منفــی بگــذارد.
اســترالیا ســؤال کــرد چگونــه برنامه هــای حمایتــی مختلــف آمریــکا 
ــا  ــذا و تجــارت کشــاورزی ب ــع غ ــد و توزی ــازار، خری ــد تســهیل ب مانن
قوانیــن WTO متناســب خواهــد بــود؟! نیوزلنــد در مــورد اینکــه ایــن 
بســته حمایتــی، آمریــکا را بــه ســقف 19.1 میلیــارد دالر یارانــه مجــاز 
کشــاورزی نزدیــک کنــد و بیــش از یک بــار تکــرار شــود ابــراز نگرانــی 

کــرد!
آمریــکا در مرحلــه اول حــدود 6 میلیــارد دالر در اختیــار کشــاورزان 
خــود قــرار داده اســت، بنابرایــن اســترالیا می خواســت بدانــد 6 میلیــارد 
دالر مابقــی ایــن بســته چــه چیــزی را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد 
ــه ای مشــابه قســط اول آن در  ــه تحــت برنام ــن بودج ــا ای ــه آی و اینک
دســترس قــرار می گیــرد یــا خیــر؟ ژاپــن و کانــادا نیــز نگــران بودنــد 
ــدات  ــش تولی ــه افزای ــازار منجــر ب ــای تســهیل کننده ب ــه پرداخت ه ک

کشــاورزی آمریــکا و متضــرر شــدن بــازار ایــن کشــورها شــود.

پیشرفت واقعی از نگاه پوتین
بــه نقــل از راشــاتودی، بــه گفتــه رئیس جمهــور والدیمیــر پوتیــن، 
ــد  ــته 20 درص ــال گذش ــج س ــی پن ــیه ط ــاورزی روس ــد کش تولی
ــا  ــت ت ــی خواس ــدگان داخل ــت. وی از تولیدکنن ــته اس ــش داش افزای
به طــور مــداوم حضــور خــود را در بازارهــای داخلــی و خارجــی 

گســترش دهنــد. پوتیــن رشــد کشــاورزی را پیشــرفت واقعــی نامیــد و 
اظهــار کــرد کــه نیــاز بــه هماهنگــی در گســترش حضــور کشــاورزان 
روســی در بــازار داخلــی و جســتجوی بازارهــای خارجــی وجــود دارد.

ــه بخــش کشــاورزی،  ــت پای ــان داشــت: تقوی ــن بی ــن هم چنی پوتی
ــا ماشــین آالت  ــزارع ب ــد، تأســیس م ــع انســانی و پتانســیل تولی مناب
ــرفت های  ــای پیش ــانی و ارتق ــروی انس ــره وری نی ــود به ــدرن، بهب م
ــی ضــروری  ــوژی و امنیــت غذای ــه ژنتیــک، بیوتکنول ــی درزمین داخل

اســت.
طــی ســالهای اخیــر روســیه موضــع خــود را در بــازار جهانــی مــواد 
غذایــی تقویــت کــرده و بخــش کشــاورزی آن در حــال رشــد اســت. بر 
اســاس گــزارش مرکــز صــادرات روســیه، صــادرات مــواد غذایــی ایــن 
کشــور کــه عمدتــاً گنــدم و ماهــی ســهم غالــب آن اســت، در ســال 

گذشــته )2017( بــه 19 میلیــارد دالر رســیده اســت.
ــان  ــدم جه ــازار گن ــی از ب ــش از نیم ــه جــذب بی ــق ب ــیه موف روس
ــدم در  ــه گن ــده دان ــن صادرکنن ــده و بزرگ تری ــود ش ــمت خ ــه س ب
ــیه از  ــهم روس ــال 2000، س ــل س ــت. از اوای ــد از امریکاس ــان بع جه
بــازار جهانــی گنــدم چهــار برابــر شــده اســت و در ســال 2016 نیــز 
ایــن کشــور درزمینــه صــادرات گنــدم تبدیــل بــه رهبــر جهــان شــد.

برکت زمستان، »قره سوی« گلستان را پر آب کرد
ــبب  ــدا س ــب یل ــامگاه ش ــز و ش ــی پایی ــای دو روز پایان بارش ه
شــد تــا رودخانــه قره ســو در حــوزه اســتحفاظی شهرســتان بنــدر 

ترکمــن پــر آب شــود.
ــمالی  ــتگاه های ش ــه زیس ــزی ب ــدگان آب ــرت پرن ــام مهاج در ای
کشــور، خلیــج گــرگان و منابــع آبــی پیرامــون جزیــره آشــوراده، 

ــت. ــش اس ــرای حیات وح ــی ب ــو ارمغان ــه قره س ــی رودخان پرآب
بــه گــزارش ایرنــا، شــاخه اصلــی رودخانــه قره ســو از بلنــدی دو 
ــان«  ــوس و قزیم ــر، س ــب چ ــای »اس ــری کوه ه ــزار و 900 مت ه
ــی،  ــاخه های فرع ــایر ش ــا س ــرانجام ب ــرد و س ــمه می گی سرچش

ــد.  ــکیل می ده ــو را تش ــه قره س رودخان
طــول ایــن رودخانــه 160 کیلومتــر اســت و در جنــوب گلســتان 

بــا جهــت شــرقی - غربــی جریــان دارد. 
اســتان مــرزی گلســتان واقــع در شــمال کشــور کــه در 
ــه  ــی مواج ــالی و کم آب ــا مشــکات خشک س ــته ب ــال های گذش س
ــون و  ــتره و یک میلی ــع گس ــزار کیلومترمرب ــش از 20 ه ــوده بی ب

ــت دارد. ــر جمعی ــزار نف 869 ه

تفویض اختیار واردات در شبکه دامپزشکی!
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور، اســتاندار آذربایجان غربــی، رئیس 
ــازمان دامپزشــکی آذربایجــان  ــبکه س ــس ش ــو و رئی ــه آزاد ماک منطق
غربــی توافــق کردنــد کــه واردات گوشــت، دام زنــده، نهاده هــای 
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41
دامــی، انــواع دارو و واکســن از طریــق بــازرگان در مــرز ترکیــه بــدون 
بروکراســی اداری و بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه قبــل انجــام گیــرد.

ایــن توافــق امــروز در محــل ســازمان دامپزشــکی در تهــران انجــام 
شــد و طرفیــن توافــق کردنــد کــه از حداکثــر ظرفیت هــا  به ویــژه در 
ــاز ضــروری  ــه نی ــه واردات ک ــرای این گون ــی ب ــتان آذربایجــان غرب اس

تولیــد دام و طیــور اســت اســتفاده شــود.
محــور اصلــی ایــن توافــق ایــن بــود کــه رئیــس ســازمان دامپزشــکی 
ــان  ــتان آذربایج ــکی اس ــازمان دامپزش ــبکه س ــس ش ــور به رئی کش
غربــی تفویــض اختیــار کــرد کــه هرگونــه تصمیــم و امضایــی کــه در 
خصــوص واردات گوشــت و نهاده هــای دامــی از ســوی ایشــان صــادر 

ــود. شــود الزم االجــرا خواهــد ب
ــض  ــم تفوی ــور تصمی ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــه رئی ــه گفت ب
ــش بروکراســی های اداری و تســریع در  ــل کاه ــه دلی ــاً ب ــار صرف اختی
اقدامــات انجام شــده اســت  و توافــق بــا دیگــر بخش هــای ایــن اســتان 

ــر اســتفاده شــود. ــا حداکث ــا ت ــه از ظرفیت ه باعــث خواهــد شــد ک

 اجرای طرح کاداستر )حدنگاری(
در 11 میلیون هکتار از جنگل های کشور

آقایــی در حاشــیه نخســتین  جشــنواره کشــت بادام کوهــی در بــرزک 
ــع  ــار از اراضــی مناب ــون هکت ــتر 32 میلی ــت: نقشــه کاداس ــان گف کاش
ــار از  ــون هکت ــال 14 میلی ــه امس ــت ک ــده اس ــور تهیه ش ــی کش طبیع

ــود. ــتر می ش ــه کاداس ــور دارای نقش ــای کش جنگل ه
رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور تأکیــد کــرد: 

در ســال آینــده اراضــی جنگلــی و ســاحلی در اولویــت قــرار دارنــد.
خلیــل آقایــی تهیــه نقشــه کاداســتر را در رفــع اختافــات مــردم بــا 
ــرای  ــن طــرح ب ــزود: ای ــر دانســت و اف ــت مؤث ســازمان جنگل هــا و دول
حفــظ، احیــا، جلوگیــری از نقطــه نظــرات و تعییــن تکلیــف و حدومــرز 

ــی اجــرا می شــود. ــا اراضــی مل اراضــی خصوصــی، شــخصی ب
ــه  وی گفــت: همــه مــا مدیــون توجــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری ب
ــردم هســتیم  ــه م ــاز جامعــه و مطالب دلیــل اهمیــت و حساســیت و نی
کــه حتــی دفتــر معظــم له پیگیــر مســائل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 

کشــور اســت.
وی بیــان کــرد: مــا ســربازان نظــام و شــما مــردم ولی نعمــت و حاکمان 
اصلــی نظــام هســتید چراکــه قــدرت خــدا در قــدرت مردم اســت و شــما 

هســتید کــه همــه باهــم می توانیــد مملکــت را حفــظ و آبــاد کنید

خرید توافقی پرتقال شمال
ــور در  ــتایی کش ــی روس ــازمان تعاون ــل س ــیرزاد مدیرعام ــین ش حس
ــد  ــی خــاک، اعــام کــرد: خری ــش بزرگداشــت روز جهان حاشــیه همای

ــه از  ــی ک ــده و قیمت ــمال آغازش ــداران ش ــات از باغ ــی مرکب توافق
ــد  ــر نخواه ــان پایین ت ــزار توم ــم، از 2 ه ــداری می کنی ــداران خری باغ

ــود. ب
مدیرعامــل ســازمان تعاونــی روســتایی کشــور خطــاب به کشــاورزان 
گفــت: »بــا خیــال راحــت و بــدون عجلــه تولیــد خــود را ادامــه دهیــد 

و نگــران قیمــت خرید نباشــید«
ــات خریداری شــده  ــت:  طــی 10 روز آخــر اســفندماه مرکب وی گف
بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد و در ثبــات قیمــت بــازار بســیار مؤثــر 

خواهــد شــد.
شــیرزاد گفــت:  در حــال حاضــر مذاکراتــی بــا تجــار عراقــی در حــال 

انجــام اســت تــا بخشــی از مرکبــات را بــه ایــن کشــور صــادر کنیــم.

افزایش مصرف کودهای کشاورزی در سال جاری
مدیرعامــل ایــن شــرکت در جلســه شــورای هماهنگــی مدیــران 
اعــام کــرد کــه بــه یمــن بارندگی هــای مناســب در ســال جــاری 
شــاهد افزایــش 41 درصــدی مصــرف انــواع کودهــای کشــاورزی 
در مقطــع کشــت پاییــزه ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل و همچنیــن شــاهد افزایــش مصــرف 34/2 درصــدی 

نســبت بــه میانگیــن مصــرف ســه ســال اخیــر هســتیم.
ــور را در  ــتان کش ــاورزی در 31 اس ــای کش ــرف کوده وی مص
ــدت  ــش م ــه افزای ــاری نســبت ب ــال ج ــزه س مقطــع کشــت پایی
مشــابه ســال قبــل و همچنیــن نســبت بــه میانگیــن مصــرف ســه 

ــتند. ــام داش ــر اع ــال اخی س
ــای  ــرف کوده ــد مص ــد رش ــن درص ــان بیش تری ــولی در پای رس
ــای  ــه کوده ــوط ب ــب مرب ــه ترتی کشــاورزی در ســال جــاری را ب

ــه و فســفاته اعــام کــرد. پتاســه، ازت

صادرات مرغ و احشای آن آزاد شد
در بخشــنامه وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت کــه مــورخ 
11/9/97 بــه گمــرک ایــران صادرشــده اســت، آمــده اســت:

در خصــوص   7/9/97 مــورخ   231782/60 بخشــنامه  پیــرو 
ممنوعیــت صــادرات برخــی اقــام کاالهــای اساســی بــا توجــه بــه 
ــان 97، موضــوع لغــو  بخشــنامه شــماره 60205485 مــورخ 5 آب

ــاند: ــاع می رس ــه اط ــرغ ب ــت م ــادرات گوش ــت ص ممنوعی
ــرم و  ــرد، گ ــم از س ــای آن اع ــرغ و احش ــت م ــادرات گوش ص
منجمــد از تاریــخ 26/7/97 از فهرســت ممنوعیــت اقــام کاالهــای 

ــده اســت. ــوق مســتثنا گردی اساســی نامــه ف
ــن  ــت:  ای ــرک گف ــئول در گم ــام مس ــک مق ــاس ی ــن اس ــر ای ب
ــای آزاد شــدن صــادرات گوشــت مــرغ اســت. ــه معن بخشــنامه ب
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ــوار اســت کــه در 42 گفتنــی اســت مرغ یکــی از اقــام مصرفــی خان
ــاه مشــابه ســال قبــل بیــش از 50  ــه مــدت م ــاه نســبت ب ــان م آب
ــن  ــد ای درصــد افزایــش داشــته اســت. برخــی کارشناســان معتقدن
ــازار خواهــد شــد. ــه افزایــش قیمــت مــرغ در ب بخشــنامه منجــر ب

کاهش 11 درصدی تولید گوشت در کشتارگاه ها
ســهم گوشــت گاو و گوســاله بــا 56.1 هــزار تــن وزن الشــه )56.6 
ــز و  ــا 32.5 هــزار تــن )32.8 درصــد(، ب ــره ب درصــد(، گوســفند و ب
بزغالــه بــا 8.3 هــزار تــن )8.4 درصــد( و ســایر انــواع دام هــا بــا 2.25 
هــزار تــن )2.2 درصــد( از کل وزن الشــه قابل مصــرف بــوده اســت.
ــواع  ــر اســاس نتایــج ایــن طــرح وزن گوشــت قرمــز تولیــدی ان  ب
ــتان  ــل تابس ــور در فص ــتارگاه های کش ــده در کش ــای ذبح ش دام ه
1397 جمعــاً 99 هــزار تــن گزارش شــده اســت کــه ســهم گوشــت 

گاو و گوســاله بیــش از ســایر انــواع دام بــوده اســت. 
مقایســه عملکــرد کشــتارگاه های کشــور در تابســتان ســال 1397 
نســبت بــه فصــل مشــابه ســال 1396 مؤیــد کاهــش 11 درصــدی 

مقــدار تولیــد گوشــت در کشــتارگاه های رســمی کشــور اســت.
کاهــش مقــدار تولیــد گوشــت نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 
ــه 19 درصــد  ــز و بزغال ــرای ب ــره 23 درصــد و ب ــرای گوســفند و ب ب
ــه  ــتر و بچ ــرای ش ــد گوشــت ب ــدار تولی ــن مق ــوده اســت همچنی ب
ــش 11  ــه گاومی ــش و بچ ــرای گاومی ــش و ب ــد کاه ــتر 29 درص ش
ــاله  ــرای گاو و گوس ــدار ب ــن مق ــت، ای ــته اس ــش داش ــد افزای درص

ــرات محسوســی نداشــته اســت. تغیی

تفاهم نامه همکاری سپاه و سازمان تعاون روستایی
ــه زمینه هــای ســرمایه گذاری و اقتصــاد  ــن تفاهم نام ــر اســاس ای ب
مقاومتــی در مناطــق روســتایی و محــروم شناسایی شــده و بــا 
اســتفاده از تــوان تخصصــی و مالــی شــرکت حامــی ســرمایه اقتصــاد 
ــایی  ــتغال زا شناس ــای اش ــی، طرح ه ــای بوم ــایی نیروه ــا شناس و ب
ــذار  ــی واگ ــرداران محل ــه بهره ب ــداری، ب ــس از پای ــده و پ و اجراش

می شــود.
دانه هــای  کشــت  دامپــروری،  شــامل  طرح هــا  ایــن 
ــژاد  روغنی، مدیریــت آب در باغــات، پرواربنــدی گوســاله و اصــاح ن
دام، طرح هــای شــیاتی ماننــد تکثیــر و پــرورش ماهیــان خاویــاری 
و پــرورش ماهــی تیاپیــا در مناطــق کویــری اجــرا می شــود.

ــا  ــه ب ــا ک ــن طرح ه ــرای ای ــل اج ــدر زاده از مح ــه حی ــه گفت ب

همــکاری تعاونی هــای روســتایی در سراســر کشــور و مناطــق 
محــروم اجــرا خواهــد شــد، پیش بینــی می شــود ســاالنه 50 هــزار 

ــود. ــاد ش ــدار ایج ــغلی پای ــت ش فرص
بــه گفتــه حیــدر زاده اولویــت ایــن طرح هــا ایجــاد اشــتغال، تولیــد 
مانــدگاری  و  خودکفایی، محرومیت زدایــی  به منظــور  محصــول 
ــا 70  ــت 60 ت ــی اس ــی کاف ــرای متقاض ــه ب ــت ک ــتاها اس در روس
مترمربــع جــا بــرای پــرورش گوســاله داشــته باشــند و بقیــه مــوارد 

ــود. ــن می ش ــپاه تأمی ــط س ــگان توس ــورت رای به ص

اجرای طرح اراضی شیب دار؛ یک طرح چندمنظوره
محمدعلــی طهماســبی معــاون باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا 
اشــاره آغــاز اجــرای طــرح کشــت دیــم در اراضــی شــیب دار گفــت: 
طــی برنامــه ششــم و همچنیــن چشــم انداز دیده شــده، قــرار اســت 
در 500 هــزار هکتــار از اراضــی مســتعد کــه بــر اســاس شــیوه نامه 
دارای بــارش و پراکندگــی مناســب هســتند، اجــرا شــود. ایــن طــرح 
ــرا  ــی اج ــتان های غرب ــژه در اس ــور به وی ــتان کش ــتر در 29 اس بیش

خواهــد شــد.
طهماســبی در مــورد تأثیــر کشــت در اراضــی شــیب دار در 
ــیب دار،  ــی ش ــرح اراض ــت: ط ــه گف ــاد منطق ــت و اقتص محیط زیس
یــک طــرح چندمنظــوره اســت و ابعــاد مختلفــی دارد. یکــی اینکــه 
ــا و  ــن روان آب ه ــدر رفت ــون از ه ــت، چ ــت اس ــق محیط زیس مواف
ــید، در  ــته باش ــه داش ــد و توج ــری می کن ــاک جلوگی ــایش خ فرس
ــرآورد  ــار ب ــن در هکت ــران 16 ت حــال حاضر فرســایش خــاک در ای

شــده اســت.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه جلوگیــری از 
افزایــش یــا ورود ریــز گردهــا، کاهــش کربــن آلــی خــاک، فرســایش 
ــم،  ــا همــان آب دی ــر اســتفاده از آب ســبز ی ــادی و از همــه مهم ت ب
ــاوه  ــح داد: ع ــای کشــت در اراضــی شــیب دار اســت، توضی از مزای
ــادی و  ــه اقتص ــه جنب ــرح، ب ــن ط ــده در ای ــات گفته ش ــر موضوع ب
تجــاری کشــت هم فکــر شــده اســت. گیاهــان موردنظــر در توســعه 
باغــات اراضــی شــیب دار بیشــتر از نــوع گــردو، بــادام، ســنجد، انــواع 
ــی و...  ــان داروی ــاب، گیاه ــر، عن ــدق، انجی ــور، فن ــدی، انگ گل محم
ــان  ــرح از گیاه ــن ط ــان منتخــب ای ــه گیاه ــل اینک ــه دلی اســت. ب

دائمــی هســتند، اشــتغال ایجادشــده نیــز پایــدار اســت.

کشاورزی ترکیبی و قیمت جهانی تراکتور
ــال  ــریه »دیجیت ــه در نش ــان ک ــات کارشناس ــاس مطالع ــر اس ب
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43 ژورنــال« منتشرشــده اســت، دلیــل افزایــش گرایــش کشــاورزان بــه 
اســتفاده بیشــتر از نــوع جدیــدی از کشــاورزی بــه نــام »کشــاورزی 
ــده گســترش بیشــتری  ــای آین ــه در مهروموم ه ــی« اســت ک ترکیب

خواهــد داشــت.
ــه »کشــاورزی حفاظتــی«  ــران ب »کشــاورزی ترکیبــی« کــه در ای
مرســوم اســت چنــد ســالی اســت وزارت جهــاد کشــاورزی روی آن 
کار می کنــد، یعنــی پشــت تراکتــور چندیــن ادوات کشــاورزی وصــل 
می شــود و به جــای اینکــه تراکتــور چندیــن بــار در زمیــن کار 
ــد.  ــام می ده ــن کار را انج ــردن چندی ــار کار ک ــا یک ب ــا ب ــد تنه کن
وزارت جهــاد کشــاورزی می گویــد چنیــن کاری باعــث جلوگیــری از 

ــرژی می شــود. فرســایش خــاک و کاهــش مصــرف ان
انجــام  پیــش  مهروموم هــا  از  اقدامــی  هم چنیــن  جهــان  در 
ــه گفتــه کارشناســان در آینــده گســترش بیشــتری  می شــده امــا ب
خواهــد داشــت و باعــث می شــود کــه اســتفاده کشــاورزان از 
ــع  ــود و صنای ــتر ش ــرفته بیش ــاورزی پیش ــا و ادوات کش تراکتوره
ــازند  ــری را بس ــر و کارآمدت ــای به روزت ــوند تراکتوره ــور می ش مجب

ــد. ــد ش ــاد خواه ــم زی ــا ه ــت آن ه ــورت قیم ــن ص ــه در ای ک

100 شاخه گل رز معادل یک بشکه نفت!
ــاح دومیــن نمایشــگاه سراســری  حســین شــیرزاد در مراســم افتت
ــه  ــان اینک ــران بابی ــتان ته ــت در اس ــتان پاکدش ــاه شهرس گل و گی
ارزش اقتصــادی 100 شــاخه گل رز معــادل یــک بشــکه نفــت 
ــتغال،  ــادار اش ــش معن ــادرات، افزای ــعه ص ــذا توس ــزود: ل ــت اف اس
از ظرفیــت شــرکت های  اســتفاده  و  منابــع ســرمایه ای  جــذب 
ــه  دانش بنیــان درزمینــهٔ تأمیــن و تولیــد اندام هــای تکثیــری ازجمل
ــت گل و  ــاورزی در صنع ــاد کش ــوری وزارت جه ــت های مح سیاس

ــاه کشــور اســت. گی
ــر  ــاورزی در زی ــاد کش ــی وزارت جه ــت های حمایت ــه سیاس وی ب
بخــش تولیــدات گل و گیــاه زینتــی اشــاره کــرد و اظهار داشــت: یکی 
ــوط  ــاورزی مرب ــش کش ــتغال در بخ ــای اش ــن ظرفیت ه از مهم تری
ــای  ــه مزیت ه ــه ب ــا توج ــت و ب ــاه اس ــد گل و گی ــره تولی ــه زنجی ب
صادراتــی محصــوالت و پتانســیل بســیار مناســب زنجیــره تأمیــن و 
تولیــد ایــن صنعــت در ایجــاد اشــتغال پایــدار و افزایــش بهــره وری 
ــن ویژگی هــای بی شــمار دیگــر،  ــع آب وخــاک کشــور و همچنی مناب
ــن  ــه ای ــعه همه جانب ــف در توس ــاش مضاع ــزی و ت ــزوم برنامه ری ل

ــود. ــاس می ش ــًا احس ــاورزی کام ــای کش ــته از فعالیت ه رش
ــه  ــود، اتحادی ــای موج ــاس آماره ــر اس ــت؛ هم اکنون ب ــی اس گفتن
ــی در  ــرکت تعاون ــر 30 ش ــتمل ب ــران مش ــاه ای ــری گل و گی سراس
ــتان  ــون، اس ــا 933 میلی ــران ب ــتان ته ــوده و اس ــت ب ــال فعالی ح
ــون  ــا 147 میلی ــدران ب ــتان مازن ــون و اس ــا 261 میلی ــزی ب مرک
ــاه  ــد گل و گی ــر در تولی ــای برت ــز رتبه ه ــدان گل، حائ ــاخه و گل ش
ــار  ــژه در چه ــت به وی ــن صنع ــدات ای ــتند. ارزش تولی ــور هس کش
ــزان  ــورو و می ــون ی ــادل 400 میلی ــی، مع ــرف داخل ــوع گل پرمص ن
ــون دالر  ــر 22.7 میلی ــته بالغ ب ــال گذش ــوالت در س ــادرات محص ص

ــوده اســت. ب

رشد 46 درصدی صادرات زعفران
غامرضــا میری بــا اشــاره بــه میــزان صــادرات زعفــران در 8 مــاه 
ــن و  ــال، 152 ت ــت ماهه امس ــت: در هش ــار داش ــاری، اظه ــال ج س
ــان  ــون دالر از خراس ــه ارزش 240 میلی ــران ب ــرم زعف 602 کیلوگ
ــه مــدت مشــابه ســال  رضــوی صادرشــده کــه ایــن عــدد نســبت ب
قبــل ازنظــر وزنــی 32.46 درصــد و ازنظــر دالری 46 درصــد رشــد 
ــران  ــادرات زعف ــد ص ــدود 90 درص ــزود: ح ــت.  وی اف ــته اس داش

کشــور از خراســان رضــوی انجــام می شــود.  
ــه قیمــت  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــی زعف ــورای مل ــس ش نایب رئی
ــات  ــه ثب ــرد، ب ــه ک ــه تجرب ــدیدی ک ــانات ش ــد از نوس ــران بع زعف
ــن  ــرم از ای ــر کیلوگ ــت ه ــون قیم ــت: هم اکن ــت، گف ــیده اس رس
محصــول حداقــل 6 میلیــون تومــان و حداکثــر 11 میلیــون تومــان 
ــاورزان  ــران را از کش ــا زعف ــه م ــت ک ــی اس ــن نرخ های ــت، ای اس

ــم.   ــداری می کنی خری
ــر از  ــدود 2000 نف ــا ح ــده ب ــه بن ــی ک ــت: در صحبت های وی گف
کشــاورزان داشــته ام آنــان گفته انــد کــه وضعیــت تولیــد نســبت بــه 

ســال گذشــته مطلوب تــر بــوده اســت.  

مشکل نهاده های دامی ربطی به ما ندارد
 بــه نقــل از گمــرک ایــران، در حــال حاضــر روزانــه 2000 کامیــون 
ــام  ــدر ام ــرک بن ــن از گم ــزار ت ــدار 50 ه ــه مق ــی ب کاالی اساس

ــود. ــص می ش ــی )ره( ترخی خمین
بــر اســاس اعــام گمرک، متوســط زمــان ترخیــص ایــن کاالهــا در 
ــا  ــش هزینه ه ــه افزای ــای هرگون ــه اســت و ادع گمــرکات کاهش یافت

بــه دلیــل معطلــی ایــن کاالهــا در گمــرک صحــت نــدارد.
ــون بارگیــری نهاده هــای دامــی ازجملــه خــوراک دام و  هم اکن
ــره از  ــل یکس ــورت حم ــاً به ص ــادی و عمدت ــق روال ع ــور طب طی
ــش  ــای افزای ــوع ادع ــود و موض ــام می ش ــون انج ــه کامی ــتی ب کش
کرایــه حمــل نهاده هــای دامــی ارتباطــی بــه گمــرک نــدارد. 
همچنیــن مســئولیت گمــرکات بــرای ترخیــص کاال از زمــان اظهــار 
بــه گمــرک تــا صــدور پروانــه الکترونیکــی اســت کــه در ایــن فرآینــد 
نیــز بــا توجــه بــه نــوع کاال 27 ســازمان صادرکننــده مجوز ترخیــص 

هــم دخیــل هســتند.
ــام  ــدر ام ــرک بن ــرکل گم ــدل مدی ــاح خوش ــی ف ــت عل رحم
خمینــی )ره( در ایــن خصــوص گفــت: ترخیــص کاالهــای اساســی 
به صــورت روزانــه و بــدون وقفــه از گمــرک بنــدر امــام خمینــی )ره( 

در حــال ترخیــص اســت.
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کشت نشایی چغندرقند 
با سه تا چهار نوبت آبیاری در اندیمشک

ــع  ــت مناب ــرد: بحــث مدیری ــوان ک ــت اهلل موســوی عن ســید هدای
ــای مهــم  ــاری از ضرورت ه ــن آبی ــی و اســتفاده از شــیوه های نوی آب

امــروز و ضامــن توســعه پایــدار در صنعــت کشــاورزی اســت.
وی، شــیوه ســنتی کشــاورزی را محکوم بــه شکســت دانســت 
و افــزود: بــرای بهــره وری، مدیریــت منابــع و افزایــش تولیــد و 
صرفه جویــی در مصــرف آب در حــوزه کشــاورزی بایــد علــم و 

ــد. ــت گیرن ــه خدم ــاورزان ب ــاوری را کش فن
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــک ب ــاورزی اندیمش ــاد کش ــس اداره جه رئی
مدیریــت منابــع و ترویــج شــیوه های نویــن کشــاورزی اظهــار کــرد: 
ــایی در  ــه روش نش ــدر ب ــار چغن ــم هکت ــار دو و نی ــن ب ــرای اولی ب

ــد. اندیمشــک کشــت ش
وی بابیــان اینکــه کشــت نشــایی چغندرقنــد در راســتای تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی در اندیمشــک بــرای اولیــن بــار انجــام شــد، گفت: 
ــار  ــا چه ــه ت ــد س ــایی چغندرقن ــت نش ــای کش ــی از ویژگی ه یک

ــر کشــت اســت. ــت آبیــاری اراضــی زی نوب
ــش  ــایی، کاه ــت نش ــای کش ــرد: از ویژگی ه ــح ک ــوی تصری موس
مصــرف آب، ســموم و علف کش هــای در دوره کشــت بــوده و از 
ــد  ــت چغندرقن ــرف آب در کش ــش مص ــن در کاه ــیوه های نوی ش

محســوب می شــود.

سیالب 2300 میلیارد ریال به کشاورزی دزفول خسارت زد
ــران  ــت بح ــی مدیری ــورای هماهنگ ــه ش ــی در جلس ــد زارع احم
خوزســتان کــه بــا موضــوع خســارات بارندگــی و ســیاب دزفــول در 
فرمانــداری ایــن شهرســتان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: ســیل اخیــر 
ــات  ــاخت ها و تأسیس ــوالت، زیرس ــه محص ــادی ب ــارت های زی خس

کشــاورزی دزفــول وارد کــرده اســت.
ــول  ــزارع کشــاورزی دزف ــار از م ــزار هکت ــه 10 ه ــان اینک وی بابی
ــرگ  ــه محصــوالت تک ب ــت: تگــرگ ب دچــار خســارت شــده اند، گف
و صیفــی ماننــد کاهــو، فلفــل دلمــه ای، کاهــو ســاالدی و ســبزی ها 
خســارت زده اســت به طوری کــه 90 درصــد محصــوالت بــه مرحلــه 

ــیده اند. ــت نرس برداش
زارعــی همچنیــن عنــوان کــرد: ســیل بنــد بــاالرود دزفــول همــواره 
ــازی  ــرای بهس ــه ب ــود ک ــارت می ش ــار خس ــا دچ ــی بارندگی ه در پ
ــت  ــرکل مدیری ــن از مدی ــت؛ بنابرای ــال الزم اس ــارد ری آن 50 میلی

ــود. ــا می ش ــتان تقاض ــران اس بح

رایزن بازرگانی ایران در جاکارتا:
 اندونزی صالحیت 5آزمایشگاه 

محصوالت کشاورزی ایران را تایید کرد
ــت:  ــا گف ــران در جاکارت ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــزن بازرگان رای
اندونــزی صاحیــت پنــج  آژانــس قرنطینــه وزارت کشــاورزی 
ــی ســامت محصــوالت  ــه صــدور گواه ــاز ب ــی مج آزمایشــگاه ایران
کشــاورزی را کــه از ســوی ســازمان غــذا و داروی کشــور مــا معرفــی 

ــرد.  ــد ک ــی و تایی ــد، بررس ــده بودن ش
بــه گــزارش شــنبه تارنمــای ســازمان توســعه تجــارت ایــران، انــور 
کمــری ایــن آزمایشــگاه هــا را شــامل مرکــز آزمایشــگاه هــای مرجــع 
کنتــرل غــذا و دارو )FDRCL(، اداره کل غــذا، دارو و اســتاندارد 
ــاروق،  ــی ف ــوم حیات ــی عل ــگاه تحقیقات ــم، آزمایش ــه آزاد قش منطق
آزمایشــگاه آدنیــس طــب و آزمایشــگاه مرجعــان خاتــم عنــوان کــرد. 
آژانــس قرنطینــه وزارت کشــاورزی اندونــزی اعــام کــرده اســت؛ 
چهــار محصــول پســته، چایــی، کشــمش و مــاش ایــران کــه پیــش 
از ایــن بــه اندونــزی صــادر مــی شــدند، بــا گرفتــن گواهــی ســامت 
ــور را  ــن کش ــه ای ــکان واردات ب ــد ام ــورد تایی ــگاه های م از آزمایش

خواهنــد داشــت.

 100 هزار تن گوشت قرمز ، نیاز وارداتی کشور 
ــز  ــت قرم ــد گوش ــزان تولی ــور در خصــوص می ــی پ ــا رفیع علیرض
کشــور بابیــان اینکــه تولیــد کشــور مــا در حــدود 650 تــا 700 هــزار 
تــن اســت، گفــت: میــزان تولیــد کشــور و کشــتار تحــت نظــارت در 
ایــن حــدود اســت و گوشــتی کــه در مناطــق روســتایی و عشــایری 

کشــته می شــود در ایــن محاســبه  لحــاظ نشــده اســت.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه میــزان مصــرف گوشــت در کشــور نیــز در 
حــدود 800 تــا 850 هــزار تــن اســت، افــزود: بنابرایــن در حــدود تــا 

130 هــزار تــن نیــاز وارداتــی بــرای کشــور وجــود دارد.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور ادامــه داد: برخــی افــراد عنــوان 
ــه  ــور ب ــت مجب ــاق گوش ــادرات و قاچ ــل ص ــه دلی ــه ب ــد ک کرده ان
ــاً در صــورت  ــئله درســت نیســت و قطع ــن مس واردات هســتیم، ای
قاچــاق محصــوالت، مقــدار زیــادی نمی توانــد از کشــور خــارج شــود.

ــه  ــور ک ــه داد: همان ط ــور ادام ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
صادرکننــده شــیر، عســل، تخم مــرغ و گوشــت مــرغ هســتیم 
ــال  ــا در ح ــیم، ام ــز باش ــز نی ــت قرم ــده گوش ــم صادرکنن می توانی
ــزار  ــا 130 ه ــدود  100 ت ــول در ح ــن محص ــده ای ــر واردکنن حاض

ــتیم. ــن هس ت

https://www.mehrnews.com/news/4481577/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4481577/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-11/63827-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-11/63827-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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افزایش 10 برابری تولید خیار در گلخانه
داریــوش ســالم پــور در خصــوص ممنوعیــت کشــت فلفــل و خیــار 
در فضــای بــاز از ســال زراعــی 1399-1400 گفــت: محصولــی 
ــد  ــش تولی ــر افزای ــا 10 براب ــه ای ب ــای گلخان ــار در فض ــد خی مانن
ــش  ــرورت افزای ــت، ض ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــت. با توج ــراه اس هم
تولیــد در کنــار کاهش مصــرف آب، کشــت گلخانــه ای، کشــت 

می شــود.  محســوب  مقرون به صرفــه ای 
ســالم پــور افــزود: در ســال گذشــته یک میلیــون و 500 هــزار تــن 

خیــار در فضــای بــاز تولیــد شــده اســت.
ــی  ــه ط ــان اینک ــا بابی ــعه گلخانه ه ــرح توس ــری ط ــاون مج مع
برنامه ریــزی 10 ســاله در حــدود 48 هــزار هکتــار بــه ســطح 
ــال 96 در  ــن در س ــزود: همچنی ــت ، اف ــده اس ــه ش ــا اضاف گلخانه ه
ــد. ــه ش ــور اضاف ــه ای کش ــای گلخان ــه فض ــار ب ــدود 2240 هکت ح
ســالم پــور ادامــه داد: تــا پایــان ســال جــاری نیــز بایــد در حــدود 
دو هــزار و 763 هکتــار توســعه فضــای گلخانــه ای در کشــور ایجــاد 
ــه ای  ــار توســعه فضــای گلخان شــود کــه تاکنــون هــزار و 784 هکت

داشــته ایم.
او بــا اشــاره بــه اعطــای تســهیات و مشــوق بــه کشــاورزان بــرای 
ــزان  ــه افزایــش جمعیــت، می ــا توجــه ب ــزود: ب ــه ای اف کشــت گلخان
بهــره وری بیشــتر و همچنیــن میــزان مصــرف آب کمتــر ایــن 
کشــت به صرفــه اســت. کشــت در فضــای گلخانــه ای ازنظــر کمیــت، 

ــر اســت. ــز بهت ــرای کشــاورزان نی ــی ب ــزان درآمدزای کیفیــت و می

صدورمجوز هزار هکتار گلخانه  کوچک مقیاس 
احــداث  گلخانه هــای کشــور گفــت:  توســعه  مجــری طــرح 
گلخانه هــای کوچک مقیــاس باهــدف حــل مســائل اجتماعــی، 
ــت  ــت جمعی ــت، تثبی ــی جمعی ــتقیم، تمرکززدای ــتغال زایی مس اش
در مناطــق روســتایی و احیــای کشــاورزی خانوادگــی صــورت 

می گیــرد.
ولــی ا... بنــی عامــری اظهــار داشــت: گلخانه هــای کوچک مقیــاس 
بــه تقویــت نهــاد خانــواده کمــک کــرده و امــکان فعالیــت به صــورت 
فراهــم  روســتایی  مناطــق  در  خانواده هــا  بــرای  را  پاره وقــت 
می کنــد ضمــن آن کــه موجــب عرضــه محصــوالت تــازه خــوری در 

ــد. ــن می کن ــغل را تضمی ــداری ش ــده و پای محــل ش
او بابیــان اینکــه بــرای صــدور مجــوز گلخانه هــای کوچک مقیــاس، 
ــوی  ــا از س ــن مجوزه ــرد: ای ــح ک ــدارد، تصری ــود ن ــی وج محدودیت

ــود. ــادر می ش ــتان ها ص ــاورزی، اس ــاد کش ــازمان جه س
ــتایی  ــاورزی روس ــه کش ــی ک ــه داد: بخش های ــری ادام ــی عام بن
ــه احــداث گلخانه هــای کوچک مقیــاس هســتند  ــد عاقه منــد ب دارن

و بــرای ایــن گلخانه هــا تســهیات نیــز بــدون محدودیــت پرداخــت 
خواهــد شــد.

ــع  ــاس از 300 مترمرب ــای کوچک مقی ــعت گلخانه ه ــت: وس او گف
ــزار  ــا 10 ه ــاالی 300 ت ــی ب ــای معمول ــع، گلخانه ه ــا 10 مترمرب ت
ــتند.  ــع هس ــزار مترمرب ــش از 10 ه ــاس بی ــع و بزرگ مقی مترمرب
مجــری طــرح توســعه گلخانه هــای کشــور یــادآور شــد کــه در حــال 
ــاس کشــور بیــش از 2  ــای بزرگ مقی حاضــر کل مســاحت گلخانه ه

هــزار هکتــار اســت.

هشت هزار تن پسته از ایران صادر شد
ســید محمــود ابطحــی، رئیــس انجمــن پســته ایــران در گفت وگــو 
ــی  ــه عوامل ــا ب ــال بن ــته امس ــد پس ــزود: تولی ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ب
ــت شــد و کاهــش محسوســی  ــای اقلیمــی دچــار اف ــد تغییره مانن
ــته در  ــال گذش ــه س ــود ک ــی ب ــن در حال ــه داد: ای ــت. وی ادام یاف
همیــن مــدت 84 هــزار تــن پســته بــه کشــورهای گوناگــون ازجملــه 
ــراق صــادر شــد.  ــام و ع ــگ، ویتن ــن، هنگ کن ــت، چی ــان، کوی عم

ــادل  ــور مع ــته در کش ــد پس ــال تولی ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
یک چهــارم ســال گذشــته بــود، افــزود: پســته یــک ســال در میــان 
تولیــد دارد بــه ایــن معنــی کــه یــک ســال پســته داریــم کــه »ســال 
آور پســته« نــام دارد و یــک ســال نداریــم کــه »ســال نــا آور پســته« 
گفتــه می شــود کــه امســال غیــر از نــا آور بــودن، تغییرهــای 

اقلیمــی هــم موجــب کاهــش تولیــد ایــن محصــول شــد. 
وی بیــان کــرد: امســال بیــن50 تــا 60 هــزار تــن محصــول پســته 
ــزود: به طــور متوســط  از باغ هــای کشــور برداشــت شــد. ابطحــی اف
80 درصــد پســته بــه خــارج صــادر و20 درصــد باقیمانــده در داخــل 
کشــور مصــرف می شــود. پســته ارزآور اســت و نمی تــوان آن را 
صــادر نکــرد، زیــرا از یک ســو حجــم تولیدشــده ایــن محصــول مــازاد 
بــر مصــرف داخــل اســت و از طرفــی در بــازار جهانــی پســته رقبــا 

جایــی بــرای عرضــه پســته ایــران نخواهنــد گذاشــت. 

افت 30 درصدی واردات موز به کشور
ــه آذر   ــران در 8 ماهــه منتهــی ب ــر اســاس آمارهــای گمــرک ای ب
ــون دالر  ــه ارزش 257 میلی ــوز  ب ــن م امســال حــدود 290 هــزار ت
ــوز  ــد واردات م ــان می ده ــار نش ــن آم ــت. ای ــده اس ــور ش وارد کش
ــه  ــا افــت 28.5 درصــدی ب ــه مــدت مشــابه ســال قبــل ب نســبت ب
ــی مواجــه شــده  ــه لحــاظ وزن ــت 38 درصــدی ب لحــاظ ارزش و اف
ــی ســال جــاری  ــه ابتدای اســت.گفتنی اســت، کل واردات در 8 ماه
حــدود 29 میلیــارد دالر بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــا افــت 14 درصــدی مواجــه شــده اســت. قبــل ب

http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-11/63876-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-11/63876-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-11/63863-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-11/63863-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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It should be noted that 
Khorasan province produces 
65 percent of the world’s 
saffron, and Iran is the 
largest saffron producer in 
the world.

Biennial Water Economics Conference with a New Approach to 
Solving Water Crisis

The Iranian Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture held a 
 conference on Tuesday and Wednesday, 18 and 19 November to sum up the views of 
various experts and emphasize the water economy; to seize new and different ways of 
striking a balance between the amount of renewable water and the use of water from the 
thousands of years of saving reserves of the underground reservoirs that every day it gets 
worse. The conference was attended by many government officials and sometimes by the 
parliament and economic and trade activists of water and many prominent experts in the 
field of water, very prominent and without rivals over the last few years. The conference was 
prominent and unrivaled over the last few years, due to the presence of government officials, 
parliamentarians, economic and trade activists of water and prominent water experts. 

As if, the engineer Shariatmadari, the Supreme consultant of Minister of  
Agricultural Jihad, and the chairman of the Committee on Agricultural Strategic Studies in the 
 Chamber of Commerce, was able to create such a consensus between the private and 
public sectors and the parliament with the help of his colleagues in the committee and as 
the chairman of the conference. The highlight of this biennial conference was the presence 
of senior officials.

During the two days of the conference, more than 50 research papers with a water-relat-
ed concept were presented in urban communities and agricultural areas.

100 branches of roses; equivalent to one barrel of oil!
Hossein Shirzad referred to the support policies of the 

Ministry of Agricultural Jihad in the field of flowers and 
ornamental plants and said: One of the most important 
employment opportunities in the agricultural sector is the 
flower and plant 
 production chain.

It is worth mentioning that currently the Union of Flowers 
and Vegetables of Iran consists of 30 cooperative companies 
operating in Tehran  
province with 933 million, central province with 261 million 
and Mazandaran province with 147 million branches and 
flower pot, the highest  
ranking In the production of flowers and plants of the country.

The value of this industry’s products, in particular, for the 
four types of domestic consumption, was equivalent to 400 
million euros, and the export of goods last year was 22.7 
million dollars.
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Eight thousand tons of pistachios 
were exported from Iran

Seed Mahmoud Abtahi, head of the Iranian 
 Pistachio Association added: Pistachio production 
has fallen this year due to factors like climate change 
and declined significantly. During the same period 
last year, 48,000 tons of pistachios were exported to 
various countries, including Oman, Kuwait, China, 
Hong Kong, Vietnam and Iraq, he said.

 Referring to the fact that this year’s pistachio 
production was about one-quarter in compare to past 
year, he added: “Pistachio is a biennial product, and 
current year was not the period of product.” He said: 
this year, between 50 and 60 thousand tons of 
 pistachio were harvested from the gardens of the country.

Abtahi added: “On average, 80% of pistachios 
are exported and the remaining 20% are consumed 
internally.”

Abtahi said that pistachios should be issued annu-
ally; otherwise competitors in the world market of 
pistachios will be replaced by Iran.

The second biennial conference of the water economy; sweet words, 
but tragic performance and run

Editorial of this issue of the magazine of “agricultural infrastructure industries”; 
Mansoor Ansary; Written a critical article on the occasion of the Second Biennial 
Conference on Water Economics and with the critique of the words of the deputy 
minister of power, it has been concluded that what is said at these conferences is very 
nice and logical, as a sweet and beautiful speech, but the middle managers of the 
two Ministries of Agriculture and the Ministry of Energy, regardless of the results of 
investigations, studies and The constructive thoughts at these conferences are what 
they want to do.

In fact, the paper cites numerous instances of enforcement policies in both 
 ministries, which reveals that the issue of agricultural water crisis is not taken 
 seriously and is still being pursued and that inefficient practices in the field 
 of irrigation systems are under pressure.

Although the water biennial conference of the water sector has analyzed and analyzed the water crisis in Iran, the editor 
of the article believes that executive actions and policies do not pay attention to these achievements and do their job.

Saffron Gonabad was registered as a World Agricultural Legacy in FAO
The Global Important World Heritage List (GIAHS) has been launched since 2002 on the initiative of the 

FAO, with the goal of identifying, introducing and Yoshi Hid Endo, head of the FAO Agricultural 
 Coordinator’s Office, has documented the registration of Gonabad’s saffron production system as a great 
victory for Iranian farmers who produce this high-quality product with vigilance and conserving the 
 qanat-based saffron farming system; Protecting the global agricultural heritage.
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