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 منصور انصاری

نظام مهندسی کشاورزی؛
 موفقیت ها، موانع تحول و عوامل توسعه نیافتگی!

ــکار  ــور آش ــتان های کش ــی اس ــدس از تمام ــر 14۰۰ مهن ــی بالغ ب ــم گردهمای ــداد مه رخ
ــر  ــت دکت ــا مدیری ــور ب ــی کش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــازمان نظام مهندس ــاخت س س
ــود  ــای خ ــوب فعالیت ه ــده در چارچ ــی تعیین کنن ــتانه تحول ــژاد در آس ــان ن ــاهرخ رمض ش

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــور ق ــاورزی کش ــه کش ــع آن در عرص و به تب

ایــن رخداد که روز شــنبه 4 اســفندماه و 
در ســالن بــزرگ همایش هــای بــرج میــاد 
برگــزار شــد، ازنظــر کمیــت و کیفیــت بــا 
ــود  ــاوت ب ــًا متف ــته کام ــال های گذش س
ــی  ــث از بازآفرین ــر منبع ــی تفک ــر نوع و ب
ــازمان  ــن س ــروی انســانی ای ــع نی و تجمی
ــد  ــود تأکی ــی خ ــرمایه اصل ــوان س به عن
مــادر  از  تجلیــل  و  دعــوت  داشــت؛ 
شــهید مهنــدس کمال الدیــن کامــروا  
ــیار  ــهدای بس ــان ش ــی از می ــه نمایندگ ب
مهندســان کشــاورزی، حضــور اولیــن عضو 
ســازمان نظام مهندســی بــه کارت شــماره 
ــازمان از  ــن س ــین ای ــای پیش ــک، روس ی
بــدو تأســیس تاکنــون، مهنــدس جالــی، 
شــخصیت های  و  کبیــری  موحــدی، 
ــازمان از ســوی  ــن س ــزی ای ــورای مرک ش
ــی،  ــی و حکومت ــف دولت ــای مختل نهاده
توســعه  معاونــت  از  امیــدی  دکتــر 
روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت 
ــی و  ــدس حجت ــاً مهن ــوری و نهایت جمه
تعــدادی از معاونــان ایشــان ازجملــه دکتر 
بخشــنده و بســیاری از مدیــران کل وزارت 
ــر  ــی و دکت ــر زال ــاورزی، دکت ــاد کش جه
ــخصیت های  ــوان ش ــش به عن ــوان من آه
ــئول  ــران مس ــگاران و مدی ــی، خبرن علم
شــبکه  افتتــاح  تخصصــی،  نشــریات 
اینترنتــی کشــاورزی پــاس، رونمایــی 
از اولیــن شــرکت خدمــات غیردولتــی، 
تهیــه، تدویــن و تنظیــم ســرود اختصاصی 
ــی  ــا مضمون ــاورزی ب ــی کش نظام مهندس
عمیــق در رابطــه بــا نقــش دانــش در 
ــری  ــاورزی و تصاوی ــد کش ــم جدی پارادای
کشــاورزی  از  امیدبخــش  و  حرفــه ای 
مــدرن بــرای اولیــن بــار در کشــور، حضور 

ــال  ــوان، میان س ــدس ج ــر 1400 مهن بالغ ب
نظام هــای  نماینــدگان  به عنــوان  پیــر  و 
کشــاورزی در سراســر کشــور کــه برعکــس 
ازاین دســت،  گردهمایی هایــی  بیشــتر 
قبــراق، مشــتاق، پرتحــرک و شــاداب بودنــد 
ــه  ــد، هم ــرت نمی زدن ــا چ و روی صندلی ه
ــای همیــن  در یــک همایــش نیــم روزه گوی

ــود. ــت ب واقعی
ــه  ــف ک ــف و توصی ــن تعری ــه ای ــا هم  ب
ــی  ــد آت ــد رون ــتند، بای ــی داش ــتر واقع بس
ایــن ســازمان را بــدون تعــارف و دوســتی ها 
ــه  ــط ب ــا فق ــرد ت ــد ک ــی و نق آسیب شناس

ــود. ــا نش ــتاوردها اکتف ــن دس ای
ــازمان  ــت س ــی در ماهی ــف دوگانگ توصی

کشــاورزی نظام مهندســی 
از یک ســو شــاهرخ رمضــان نــژاد، مدیریــت 
جدیــد ایــن ســازمان بــا حکــم باالتریــن مقام 
ــا  اجرایــی مملکــت یعنــی رئیس جمهــور و ب
تائیــد وزیر جهاد کشــاورزی عهده دار ریاســت 
ــر  ــوی دیگ ــود و از س ــازمان می ش ــن س ای
چــون دارای یــک بدنــه تشــکیاتی مردمــی 
ــمی و  ــو رس ــر عض ــزار نف ــر 250 ه و بالغ ب
غیررســمی )طبــق گفتــه خودشــان(، از 
ــاوه  ــت ع ــت، می بایس ــور اس ــر کش سراس
ــروی  ــن نی ــی ای ــکات صنف ــل مش ــر ح ب
عظیــم تخصصــی، آنــان را در عرصــه تولیــد 
تعیین کننــده  جایگاهــی  و  ســازمان دهی 
ــان  ــاورزی دانش بنی ــدار کش ــعه پای در توس
ــاختار  ــن س ــد. ای ــب کن ــود کس ــرای خ ب
در  را  نظام مهندســی  ســازمان  دوگانــه، 
ــزی و سیاســت گذاری  حــوزه اجــرا، برنامه ری
بــا تناقــض مضمونــی مواجــه خواهــد کــرد و 
ــازمان هایی ازاین دســت  ــاده؛ س ــان س ــه زب ب
ــا  ــی ب ــات دولت ــع و ماحظ ــان مناف در می
مصالــح صنفــی و تخصصــی گروهــی عظیــم 
از متخصصــان کــه چه بســا سیاســت، برنامــه 
از سیاســت های  متفــاوت  و حرکت هایــی 
متعــارف دولــت داشــته باشــند گرفتــار 

خواهــد شــد.
تضاد منافع و دیدگاه

شــاید بــا حــرف و شــعار بتــوان ایــن 
شــرایط متناقــض در منافــع و دیــدگاه را 
ــل،  ــرا و عم ــی در اج ــق داد ول ــم تطبی باه
حتمــاً تضــاد رخ خواهــد داد کــه درنهایــت 
ــت.  ــد رف ــش خواه ــت پی ــرف دول ــم ح ه
درواقــع ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیــا 
ــرای  ــزاری ب ــی، اب ــازمان نیمه دولت ــن س ای
ــرای  ــدواری ب ــل امی ــا مح ــت ی ــت اس دول
مهندســان کشــاورزی بیــکار و رهاشــده، 
بــدون درآمــدی کافــی کــه در شــان و 
کرامــت آنــان باشــد؟ گرچــه چالــش اصلــی 
ایــن ســازمان یعنــی ایجــاد شــغل بــا آمــاج 
دولــت یعنــی کاهــش میــزان بیــکاری 
مطابقــت دارد امــا بــدون حــل ایــن مشــکل 
ســخنی  نمی تــوان  ریشــه ای  و  اساســی 
و  رهبــری  همســویی،  انســجام،  دربــاره 
هدایــت ایــن 250 هــزار نفــر بــه میــان آورد.

بــه عبارتــی، اعطــای رانــت صــدور پروانــه 
ــازمان و  ــن س ــه ای ــدگان ب ــرای تولیدکنن ب
یــا افزایــش تعرفه هــای مرتبــط، نه تنهــا 
شــغلی ایجــاد نمی کنــد بلکــه تولیــد را 
ــع بوروکراســی بیشــتر  ــا موان ــر و ب پرهزینه ت

مواجــه می ســازد.
عــدم حضــور در شــوراهای تصمیــم گیــر 

تصمیم ســاز و 
از ســوی دیگــر ایــن ســازمان کــه برآمــدی 
از جایگاهــی  کشــوری و سراســری دارد، 
ــی در نهادهــا و شــوراهای تصمیم گیــری  مل
برخــوردار نیســت و نمی توانــد متناســب 
ــات  ــر تصمیم ــری ب ــه دارد اث ــی ک ــا وزن ب
ــا  ــی و سیاســی مرتبــط ب اقتصــادی، بازرگان
سرنوشــت کشــاورزی، کشــاورزان و وضعیــت 
شــغلی 250 هــزار عضــو خود داشــته باشــد.

حزب یا سازمان نظام مهندسی!
خطــر دیگــری کــه در کمیــن ایــن تشــکل 
ــک  ــه ی ــدن ب ــل  ش ــت، تبدی ــری اس سراس
 نهــاد سیاســی جناحــی معطــوف بــه قــدرت 
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ــای  ــع جناح ه ــیر مطام ــا در مس ــت ی اس
سیاســی از اهــداف صنفــی خــود دور 
ملمــوس  وقتــی  خطــر  ایــن  شــود. 
می شــود کــه ســازمان نظام مهندســی 
و  یکســان  سمت وســوی  کشــاورزی 

ــرد. ــود بگی ــه خ ــجم ب منس
تعمــق در سرنوشــت برخــی تشــکل های 
سراســری کشــاورزی کــه به تدریــج از یک 
ماهیــت مردم نهــاد، بــه خاطــر حضــور در 
دولــت، اســتحاله یافتنــد، به گونــه ای کــه 
طــی چنــد مــاه اخیــر، ســخنی در دفــاع 
از هیــچ موضــوع مهــم مبتابه کشــاورزی 
ــوز  ــد، درس آم ــان نمی آورن ــه می کشــور ب

اســت.
دوری از تولید و بیگانگی با کشاورزان

ــه  ــاد ب ــورد انتق ــوع م ــن موض پنجمی
ــت.  ــد اس ــازمان دوری آن از تولی ــن س ای
از  عمــده ای  بخــش  به عبارت دیگــر، 
ــژه آن دســته  ــر، به وی ــزار نف ــن 250 ه ای
کــه در تولیــد محصــوالت کشــاورزی 
ــر  ــه ه ــر ب ــد، اگ ــغلی ندارن ــت ش فعالی
بــرای  بکشــند  کار  از  دســت  دلیلــی 
تولیــد اتفاقــی نخواهــد افتــاد، یعنــی 
ــب  ــاورزی حس ــی کش ــان دولت کارشناس
ــت  ــه از دول ــی ک ــود و حقوق ــف خ وظای
می گیرنــد می تواننــد راهنمــای عمــل 
کشــاورزان باشــند، کمــا اینکــه در وجــه 
ــب، هنــوز همیــن مهندســان دولتــی  غال
هســتند کــه در متــن کشــاورزی و در 
ــازمان  ــد. س ــرار دارن ــاورزان ق ــار کش کن
نظام مهندســی کشــاورزی خــارج از آمــار 
دولتــی، آمــار دیگــری مبنــی بــر حضــور 
اعضــای خــود در فعالیت هــای کشــاورزی 
ــداده  ــه ن ــون ارائ ــی تاکن ــش خصوص بخ

ــت. اس
کارآفرینــی و آموزش هــای نویــن بــرای 

ن سا مهند
بــا  بایــد  نظام مهندســی  ســازمان 
و  اعضــا  توســط  کارآفرینــی  ایجــاد 
ــی در  ــدی بازرگان ــای تولی ــاد نهاده ایج
کلیــه اســتان ها، اعضــای خــود را وارد 
ــرار  ــدگان ق ــار تولیدکنن ــا در کن ــد ی تولی

کشــاورزی،  مهندســان  مجموعــه  دهــد. 
ــداً  ــه جدی ــان ک ــه آن ــا و چ ــه قدیمی ه چ
فارغ التحصیــل شــده اند بایــد بــا دانــش 
روز بیشــتر آشــنا شــوند، به جــز ایــن، شــعار 
ــت  ــه فعالی ــد عرص ــوری نمی توان دانش مح
جدیــدی بــرای آنــان در پارادایــم نویــن 

ــازد. ــم س ــاورزی فراه کش
در  کشــاورزی،  مهنــدس  هــر  بــرای 
بــه  کشــاورزی  کــه  کنونــی  شــرایط 
ناگزیــر سمت وســوی اقتصــادی یافتــه و 
از کشــاورزی معیشــتی فاصلــه گرفتــه و 
می گیــرد، شــناخت بیشــتر از شــیوه های 
نویــن در زراعــت، باغبانــی، ســامانه های 
ــاری، دامپــروری و ده هــا موضــوع  ــن آبی نوی
در  هم اکنــون  آنچــه  از  فراتــر  دیگــر، 
چارچــوب سیاســت های دولتــی اعــام و 
ــاور  ــه ب ــت ک ــی اس ــود الزام ــج می ش تروی
ــان افــزون شــود و  ــه دانــش آن کشــاورزان ب
ــادر باشــند در همــان برخــورد اول ایجــاد  ق
اعتمــاد کنندایــن خــود درکنــار ســایر 
مــواردی کــه گفتــه شــد مانــع تحــول مــی 
ــای  ــد یکــی از شــاخص ه ــی توان شــود،  م
دیگــر توســعه نیافتگــی بــرای ایــن ســازمان 

ــد.  ــی باش ــترده تخصص گس
ــن  ــورد قوانی ــجاعانه در م ــر ش ــام نظ اع

ــد ناکارآم
ــت  ــرای تثبی ــه شــود ب خــوب اســت گفت
موقعیــت و حرکــت در مســیر تحــول، حضور 
بــا  کشــاورزی  نظام مهندســی  ســازمان 
اعــام موضــع قطعــی، در عرصــه رخدادهای 
ــژه قوانیــن، مقــررات،  مهــم کشــاورزی به وی
لوایــح دولتــی یــا سیاســت های رســمی 
ــون از ســوی  ــی اســت. متأســفانه تاکن الزام
ایــن صنــف نیمه دولتــی نیمه خصوصــی، 
هیــچ موضــع مخالــف و یــا موافــق بــا قوانین 
ــه  ــا لوایحــی ک ــب  شــده ی ــررات تصوی و مق
ــرد در  ــا می ب ــرده ی ــس ب ــه مجل ــت ب دول
ــط  ــت و ضب ــانه ای ثب ــا رس ــریه ی ــچ نش هی
ــه  ــط ب ــازمان مرتب ــن س ــگار ای ــده، ان نش

ــته اســت. ــود نداش ــًا وج ــاورزی اص کش
ــی در بخــش  ــه صنف ــاد نیم ــن نه ــر ای اگ
تولیــد، بازرگانــی، کارآفرینــی یــا ایجــاد 
اشــتغال فعــال نباشــد، در مــورد تصمیمــات 
مرتبــط بــا کشــاورزی و سرنوشــت اعضایــش 
اعــام نظــر نکنــد و فکــر و ذکــرش صــدور 
ــچ  ــه هی ــد ب ــی باش ــن مبلغ ــه و گرفت پروان

کجــا نمی رســد!

از  فراتــر  گفتــن  ســخن  ضــرورت 
جــاری سیاســت های 

ــاً  ــاً و الزام ــض، غالب ــش مح ــای دان ج
از  »دانش بنیانــی«  و  دانشگاه هاســت  در 
ــا  ــرد، ام ــمه می گی ــی سرچش ــز علم مراک
ــا ادعــای 250 هــزار  یــک نهــاد صنفــی ب
عضــو وقتــی می توانــد اثر انگشــت خــود را 
بــر ســیر تحــوالت و رخدادهای کشــاورزی 
سیاســت های  از  فراتــر  کــه  بگــذارد 
اجرایــی جــاری و متعــارف دولتــی ســخن 
ــاری  ــای آبی ــیوه ه ــًا ش ــر مث ــد؛ اگ بگوی
نویــن و تحــت فشــار مــا ناکارآمــد و 
شکســت خــورده اســت بایــد بــا شــجاعت 
ــای  ــان آماره ــد؛ بی ــام کن ــت اع و صراح
ــوان  ــان به عن ــر آن ــد ب ــاخته و تأکی خودس
دســتاورد، کار دولــت اســت، ســازمان بایــد 
مســیر طــی شــده در ایــن عرصــه را نقــد 

ــد. ــی کن و بازبین
چهــارم  روز  در  آنچــه  به هرحــال، 
همایش هــای  ســالن  در  اســفندماه 
ــاب  ــه حس ــد ب ــاد رخ داد را بای ــرج می ب
نــژاد  رمضــان  دکتــر  توانمندی هــای 
کنــار  در  ارتباطاتــش  وســیع  دایــره  و 
ــه گذاشــت، گرچــه  ــای وزارتخان حمایت ه
ــه  ــا تواضــع و فروتنــی همــه را ب ایشــان ب
پــای 250 هــزار عضــو ســازمان گذاشــت.

پوسته ای که باید شکسته شود
ایــن رخــداد، نوعــی مدیریــت خــاق بود 
ــه ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و  ک
منابــع طبیعــی را بــه ایــن برآمــد برجســته 
ــع  ــه واق ــانید؛ ب ــی رس ــه مل و قابل ماحظ
ــه  ــوه و نهفت ــای بالق ــی توانایی ه بازآفرین
در تشــکیات ســازمان طــی 50 روزی کــه 
ــر  ــژاد ب ــان ن ــر رمض ــت آن را دکت مدیری
عهــده گرفتــه بــود، به جــز ایــن، ســازمان 
همــان نهــاد قبلــی بــود. ایــن برنامــه نیــم 
روزه موفــق هــم کــه خــود می توانــد 
ــداری  ــر باشــد ممکــن اســت پای منشــا اث
نداشــته باشــد و چــه بســا عــده ای کــه در 
ــتند و  ــور داش ــه حض ــداد، فعاالن ــن رخ ای
بهــره منــد شــدند ایــن رفاقــت هــا را پــی 
ــذا پوســته ایــن مجموعــه 250  ــد. ل نگیرن
ــا  ــی و درج ــوی کهنگ ــه ب ــری ک ــزار نف ه
زدن می دهــد بایــد بــا محتوایــی متفــاوت 

شکســته شــود.
ســازمان  حضــور  اولیــن  حتمــاً   
نظام مهندســی و منابــع طبیعــی بعدازایــن 
ــه در  ــورد بودج ــر در م ــام نظ ــداد اع رخ
ــای  ــس در بخش ه ــب مجل ــت تصوی دس

کشــاورزی آن باشــد.
13۹۷/12/8
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وزیر جهاد کشاورزی:
 دولت و مجلس از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی 

با فراهم کردن بستر کارآفرینی حمایت می کنند 
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اهمیــت اســتفاده از دانــش روز در بخــش کشــاورزی، گفــت: برخــی از مهندســان نمونــه کشــاورزی 
ــادی در ایــن بخــش ایجــاد کننــد و مــا شــاهد ایــن  ــا اســتفاده از دانــش و مهارت هــای روز توانســته اند تحــوالت زی ــع طبیعــی ب و مناب

تحــوالت هســتیم.

همایشی برای تحولی ماندگار
ــه آشــکار  ــرد ک ــازمان دهی و اجــرا ک ــی در روز 4 اســفندماه جــاری همایشــی را س ــع طبیع ــازمان نظام مهندســی کشــاورزی و مناب س
می ســازد انتصــاب دکتــر شــاهرخ رمضــان نــژاد بــا حکــم ریاســت جمهــوری و تائیــد وزیــر جهــاد کشــاورزی بــرای دگرگونــی و تحــول 
ــه  ــیاری در جامع ــای بس ــت امیدواری ه ــف روز توانس ــزاری در نص ــم برگ ــه به رغ ــل ک ــی قابل تأم ــت؛ همایش ــوده اس ــازمان ب ــن س در ای
ــات  ــک شــرکت خدم ــی از ی ــا رونمای ــب بخــش خصوصــی ب ــی در قال ــک فعالیــت خدمات ــرای ی ــد. ســمت گیری ب کشــاورزی ایجــاد کن
ــر مهنــدس  ــر 1400 نف ــاس«، حضــور بالغ ب ــام »کشــاورزی پ ــا ن ــی ب ــی تلویزیون ــه کار شــبکه اینترنت ــاز ب ــر، آغ کشــاورزی توســط وزی
کشــاورزی از اقصــی نقــاط کشــور و بــه نمایندگــی از ســازمان های نظام مهندســی اســتان ها و شهرســتان های بــزرگ، طیــف قابل توجهــی 
از شــخصیت های علمــی و اعضــای شــورای مرکــزی نظام مهندســی کشــاورزی و ســخنرانی های متعــدد کــه بخشــی از آنــان را در ادامــه 
ایــن گــزارش مطالعــه می کنیــد و رونمایــی از اولیــن ســرود نظام مهندســی کشــاورزی بــا محتوایــی نویــن و همچنیــن و از همــه مهم تــر، 
نــوع تفکــر تحول گــرا و نگــرش دکتــر رمضــان نــژاد کــه بــا حرف هــا و پیام هــای جدیــدی بــه ایــن صحنــه گســترده و ملــی آمــده اســت 
گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه ایشــان در فاصلــه ای کمتــر از 50 روز انتصــاب خــود کارهــای بزرگــی بــرای ایجــاد یــک تحــول مانــدگار 

در ایــن ســازمان انجــام داده اســت.
 بــه نظــر می رســد شــاهرخ رمضــان نــژاد می خواهــد نیــروی انســانی و توانمنــد تخصصــی ایــن ســازمان را بازآفرینــی و بــا ســازمان دهی 
آنــان، کشــاورزی کشــور را در دســت یابی بــه هــدف افزایــش بهــره وری و بهینه ســازی فراینــد حلقه هــای متعــدد تولیــدات کشــاورزی و 

طــی مســیر کشــاورزی اقتصــادی و رقابتــی به ویــژه کشــاورزی قــراردادی، مهندســی ســازی کنــد.
سردبیر
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ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نظام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ــر  ــی، وزی ــود حجت ــدس محم ــور، مهن کش
جهــاد کشــاورزی، در همایــش تجلیــل 
ــفندماه  ــارم اس ــه چه ــدس ک ــام مهن از مق
همایش هــای  ســالن  در  جــاری  ســال 
ــت  ــت: دول ــد، گف ــزار ش ــاد برگ ــرج می ب
و  کشــاورزی  مهندســان  از  مجلــس  و 
ــتر  ــردن بس ــم ک ــا فراه ــی ب ــع طبیع مناب

می کننــد. حمایــت  کارآفرینــی 
وی بــا اشــاره بــه این کــه ایــران دوره 
گــذار را طــی می کنــد، اظهــار داشــت: 
بهره گیــری  و  کــردن  دانش محــور 
در  کشــاورزی  نویــن  فناوری هــای  از 

ســال های اخیــر در دســتور کار دولــت، 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاورزان ق ــردم و کش م

داشــت:  بیــان  جهادکشــاورزی  وزیــر 
مهندســان کشــاورزی بیشترین ســهم و نقش 
را در ارتقــای بخــش کشــاورزی داشــته اند 
و بــا توجــه بــه ایــن نیــرو و ســرمایه عظیــم 
نظــام  ســرمایه گذاری های  همچنیــن  و 
ــم  ــای انســانی، امیدواری ــت نیروه ــرای تربی ب
ــن حــوزه  شــاهد دســتاوردهای بیشــتر در ای
باشــیم. وزیــر جهــاد کشــاورزی درعین حــال 
ــاورزی،  ــان کش ــه مهندس ــرد ک ــه ک توصی
ــه افزایــش  ســرمایه گذاری بیشــتری در زمین

ــد. ــود کنن ــارت خ ــش و مه دان
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــرای 

ــان  ــد دانش بنی ــور بای ــی کش طبیع
ــل  ــت عم ــا محیط زیس ــق ب و منطب

ــم کنی
حجتــی گفــت: توانایــی و ظرفیت انســان، 
محدودیتــی نــدارد و اگــر مــا محــدود 
ــه  ــوع ب ــن موض ــم، ای ــاش کنی ــل و ت عم
خودمــان برمی گــردد. وی تأکیــد کــرد: 
ــور  ــی در کش ــی فراوان ــای طبیع ظرفیت ه
ایــن  از  اســتفاده  بــرای  و  دارد  وجــود 
ظرفیت هــا بایــد دانش بنیــان و منطبــق 
بــا محیط زیســت عمــل کنیــم و بــه دانــش 
روز مجهــز شــویم. حجتــی کشــت ماهی در 
ــازده دام  ــای پرب ــا، نژاده ــس، گلخانه ه قف
ــا  ــن ظرفیت ه ــه ای ــاء کاری را ازجمل و نش
در بخــش کشــاورزی دانســت و گفــت: 
مــا می توانیــم بــا به کارگیــری دانــش و 
از ظرفیت هــای  اســتفاده  و  روز  مهــارت 
موجــود بــا آب کمتــر، بیشــترین تولیــد را 

ــیم. ــته باش داش
ــاد  ــر جه ــور وزی ــا حض ــش، ب ــن همای در ای
کشــاورزی و رئیــس کمیســیون کشــاورزی، 
شــورای  مجلــس  طبیعــی  منابــع  و  آب 
ــه  ــوح از مهندســان نمون ــا اهــدای ل اســامی ب
ــدس  ــهید مهن ــادر ش ــن از م ــور و همچنی کش
از  نمایندگــی  بــه  کامــروا  کمال الدیــن 
شــهدای مهندســان کشــاورزی تجلیــل و از 
تابلــوی مرکــز خدمــات کشــاورزی غیردولتــی، 
در  اینترنتــی  تلویزیونــی  شــبکه  نخســتین 
حــوزه کشــاورزی بــا عنــوان »کشــاورز پــاس« 
ــی  ــه اشــرفی اصفهان ــر عطاال ــت دکت ــا مدیری ب
ــاورزی و  ــی کش ــازمان نظام مهندس ــرود س و س

ــد. ــی ش ــی رونمای ــع طبیع مناب

منابــع  و  نظام مهندســی کشــاورزی  رئیــس ســازمان  ادامــه   در 
طبیعــی از راه انــدازی 1۸0 مرکــز ایــن ســازمان در سراســر کشــور خبــر 
داد و گفــت: ایــن مراکــز از امــروز )4 اســفندماه( تابلــوی فعالیــت خــود 

را نصــب می کننــد.
ــان  ــه مهندس ــدس ب ــک روز مهن ــا تبری ــژاد ب ــان ن ــاهرخ رمض  ش
کشــاورزی و منابــع طبیعــی افــزود: قــرار اســت تعــداد ایــن مراکــز بــه 

ــد. ــورد برس 1۸00 م
وی ادامــه داد: تــاش داریــم تــا پایــان امســال از تعــداد 1۸00 مرکــز 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــاز کنن ــود را آغ ــت خ ــد فعالی ــر، 50 درص موردنظ
ــر باشــد. ــا و اقتصــادی شــدن بخــش کشــاورزی مؤث ــد در ارتق می توان
وی راه انــدازی نخســتین تلویزیــون اینترنتــی کشــاورز پــاس را 
ــای  ــیوه و آیین نامه ه ــش، ش ــال دان ــای انتق ــی از ابزار ه ــوان یک به عن
رســانه ای تأثیرگــذار در ایــن بخــش دانســت و اظهــار داشــت: تاکنــون 
ــه  ــود ک ــی ب ــن رســانه ای در بخــش کشــاورزی کشــور خال جــای چنی
ــرا  ــدام بتوانیــم بهــره وری را افزایــش بدهیــم، زی ــن اق ــا ای ــم ب امیدواری
ــرفته و  ــاورزی پیش ــات کش ــش و اطاع ــتفاده از دان ــا اس ــاورزان ب کش

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی:
 با برخورداری از دانش و نیروی متخصص جوان 
در راستای تحقق بیانات رهبری گام برمی داریم
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فعالیــت مراکــز خدمــات غیردولتــی ایــن امــکان را پیــدا می کننــد کــه از 
ــد. ــت کنن ــن بخــش مشــاوره دریاف مهندســان ای

رمضــان نــژاد اضافــه کــرد: اکنــون بخــش عمــده کشــاورزان بــا 
ــاره  ــوژی، اطاعــات موردنیــاز خــود درب ــزار و تکنول توســعه ارتباطــات، اب
ــون کشــاورز  ــا اســتفاده از تلویزی ــد کــه ب هواشناســی را دریافــت می کنن
ــراه  ــی هم ــات را روی گوش ــن اطاع ــس ای ــن پ ــد از ا ی ــاس می توانن پ

ــند. ــته باش ــود داش خ
وی بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر اینکــه »دانــش 
ــا  ــزود: م ــک کشــور اســت« اشــاره کــرد و اف ــدار ی ــزار اقت آشــکارترین اب
به عنــوان صاحبــان دانــش بایــد بــرای اقتــدار کشــور بیش ازپیــش تــاش 
کنیــم، زیــرا بــاالی 50 درصــد اعضــای ایــن ســازمان را جوانــان تشــکیل 
می دهنــد، بنابرایــن بــا برخــورداری از دانــش و نیــروی متخصــص جــوان 

ــم. ــری گام برداری ــات رهب ــق بیان ــتای تحق ــم در راس می توانی
رئیــس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی تصریــح کــرد: اســتقرار 
ــت  ــوان و ظرفی ــای ت ــری و ارتق ــه به کارگی ــد، زمین ــر و امی ــت تدبی دول
ــت  ــرده اس ــم ک ــور را فراه ــی کش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــان کش مهندس
ــال ۹2  ــن س ــون ت ــاورزی از ۹۷ میلی ــدات کش ــم تولی ــه حج به طوری ک
بــه 122 میلیــون تــن در ســال ۹۶ رســید کــه تمامــی این هــا بــا اتــکای 

ــاوری رخ داده اســت. ــم و فن ــش، عل ــروی انســانی متخصــص، دان ــه نی ب
ــا  ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــای دول ــت ها و برنامه ه ــرد: سیاس ــه ک وی اضاف
ــدگاری ماننــد  مدیریــت وزیــر فعلــی جهــاد کشــاورزی دســتاورد های مان
ــام  ــش در نظ ــوژی و دان ــای تکنول ــدم و ارتق ــد گن ــی در تولی خودکفای
ــت. ــته اس ــی داش ــی در پ ــای اقلیم ــا تهدید ه ــه ب ــرای مقابل ــی را ب زراع

ــا نقش آفرینــی  وی گفــت: به کارگیــری از علــوم مهندســی کشــاورزی ب
ــزار تأمیــن امنیــت  ــد مهم تریــن اب در حــوزه تولیــد مــواد غذایــی می توان
غذایــی و رفــاه مــردم را فراهــم کنــد کــه بــه نتایــج آن پــس از پیــروزی 
انقــاب اســامی می تــوان بــه حجــم تولیــدات کشــاورزی از 25 میلیــون 

تــن ســال 5۷ بــه 122 میلیــون تــن امــروز اشــاره کــرد.

ــح کــرد: همچنیــن تولیــدات شــیاتی از ۳0 هــزار  ــژاد تصری رمضــان ن
تــن ابتــدای انقــاب اســامی بــه یک میلیــون و 200 هــزار تــن در ســال 
ــتاورد های  ــر از دس ــی دیگ ــری یک ــد 40 براب ــن رش ــه ای ــیده ک ۹۶ رس
بخــش کشــاورزی بــا اتــکا بــه نیــروی مهندســی در حــوزه کشــاورزی بــه 

شــمار مــی رود.
وی راهبرد هــا و سیاســت های افزایــش بهــره وری را فرصتــی اســتثنایی 
ــال  ــه دنب ــا ب ــزود: م ــرد و اف ــوان ک ــاورزی عن ــی کش ــرای نظام مهندس ب
ــش  ــرای افزای ــی ب ــاد فضای ــور ایج ــا به منظ ــعه همکاری ه ــل و توس تعام
ــی محصــوالت و  ــی و کم ــای کیف ــاورزی و ارتق ــره وری در بخــش کش به

ارتقــاء در رکــورد تولیــد هســتیم.
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علــم مهندســی بایــد در تولیــدات 
بخــش کشــاورزی نهادینــه شــود

احمدعلــی کیخــا رئیــس کمیســیون کشــاورزی 
ــش  ــن همای ــز در ای ــس شــورای اســامی نی مجل
اصلــی ســازمان  مأموریــت  و  گفــت: رســالت 
کــه  اســت  ایــن  کشــاورزی  نظام مهندســی 
فعالیت هــای کشــاورزان را در بخــش زارعــت و 

ــد.  ــد مهندســی کن تولی
دارای  ایــران  اکنــون  داشــت:  اظهــار  وی 
ــادی در بخــش کشــاورزی اســت  ظرفیت هــای زی
ــد بســتر  ــا بای ــن ظرفیت ه ــتفاده از ای ــرای اس و ب

ــم. ــهیل کنی ــدگان تس ــرای تولیدکنن را ب
ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
و  کشــاورزی  نظام مهندســی  ســازمان  کــه 
ــرای حــل مشــکات مهندســان  منابــع طبیعــی ب
کشــاورزان  و  کشــاورزی  بخــش  کشــاورزی، 
ــرای حــل مشــکل  شــکل  گرفتــه اســت و تنهــا ب
مهندســان کشــاورزی نیســت، بنابرایــن علــم 
مهندســی بایــد در تولیــدات ایــن بخــش نهادینــه 
افزایــش  در  می توانــد  امــر  ایــن  کــه  شــود 

ــد. ــته باش ــزایی داش ــه س ــر ب ــره وری تأثی به
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که تحریم ها مشکات اقتصادی و معیشتی عدیده ای را برای کشور به وجود آورده،

فرصت هایــی بــرای توســعه بخــش کشــاورزی رخ داده به طوری کــه محصــوالت کشــاورزی قــدرت رقابتــی در خــارج از مرزهــای کشــور پیــدا کــرده 
. ست ا

 کیخــا اضافــه کــرد: در شــرایط فعلــی کشــور بــرگ برنــده در دســت کســانی اســت کــه بتواننــد مشــکات مــردم را حــل کننــد. 
بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر 250 هــزار شــخص حقیقــی و حقوقــی در ســازمان نظام مهندســی فعالیــت دارنــد کــه موجــب تحــول در ایــن بخــش 

شــده اند.
ــش از  ــون من ــر آه ــاب، دکت ــه انق ــر کشــاورزی در ســال های اولی ــی وزی ــر زال ــری همچــون دکت ــک روزه، شــخصیت های دیگ ــش ی ــن همای در ای

ــد. اســاتید دانشــگاه، دکتــر امیــدی معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری ســخنرانی کردن
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بیمه کشاورزی و امنیت غذایی؛

چالشهایجدیدتغییراتآبوهوایی

چکیده
امنیــت غذایــی یکــی از مهم تریــن مشــکات دولت هــا در هــزاره ســوم اســت. پیچیدگــی ایــن مشــکل توجیــه عملکــرد تحقیقــات را بــا توجــه بــه 
ــای  ــا، حوزه ه ــان آن ه ــد. در می ــه میکن ــز توجی ــت نی ــای فعالی ــا در بخــش کشــاورزی، بلکــه در ســایر زمینه ه ــه تنه ــای مناســب، ن ــن راه حل ه یافت
ــا راهکارهایــی کــه در آن بیمــه  ــه تــاش می کنــد ت ــا چالشــهای جدیــد مشــخص شــود. ایــن مقال ــرای انطبــاق ب ــا تاش هــای خــود ب بیمــه بایــد ب
محصــوالت کشــاورزی ممکــن اســت بــه یــک عامــل کلیــدی بــرای امنیــت غذایــی تبدیــل شــود را ارائــه دهــد  و بــه مســائل زیــر برســد: فاکتورهــای 

امنیــت غذایــی و  عوامــل مؤثــر بــر توســعه بیمههــای کشــاورزی. 
خطــرات مربــوط بــه فعالیتهــای کشــاورزی و نحــوه محافظــت از بیمــه محصــوالن کشــاورزی میتوانــد بــر افزایــش تولیــد و غلبــه بــر ناامنــی غذایــی 

در سیســتم های بیمــه محصــوالت کشــاورزی اروپــا تأثیــر بگــذارد.

1- معرفی
ــژه  ــای وی ــب تاش ه ــی اغل ــواد غذای ــه م ــر، عرض ــخ بش ــول تاری در ط
ــوژی  ــروزه، تکنول ــد. ام ــان می ده ــع را نش ــیاری از موان ــر بس ــه ب و غلب
ــل  ــی را ح ــت غذای ــه امنی ــوط ب ــکات مرب ــیاری از مش ــرفته، بس پیش
ــی  ــواد غذای ــزان م ــش می ــه افزای ــی ب ــزان قابل توجه ــه می ــد و ب می کن
ــا،  ــن تکنولوژی ه ــود ای ــا وج ــد. ب ــک می کن ــان کم ــرای انس ــروری ب ض
کشــورهای بســیاری، به ویــژه کشــورهای درحال توســعه هنــوز در معــرض 
مشــکات مربــوط بــه امنیــت غذایــی هســتند، هرچنــد دولت هــای آنهــا و 
چندیــن ســازمان بین المللــی در حــال تــاش بــرای بهبــود ایــن وضعیــت 
هســتند. بــا توجــه بــه ایــن  مســائل و همچنیــن ایــن واقعیــت کــه افزایــش 
ــم  ــرود، می توانی ــمار می ــه ش ــدی ب ــد ج ــک تهدی ــن ی ــت در زمی جمعی
بگوییــم امنیــت غذایــی بزرگ تریــن چالــش  قــرن بیســت و یکــم اســت. 
کارشناســان معتقدنــد بــرای رفــع نیــاز غذایــی مــردم، تولیــدات کشــاورزی 
بایــد تــا ســال 2050 ۶0 درصــد افزایــش یابــد. ایــن یــک چالــش واقعــی 
اســت، به ویــژه کــه در کشــاورزی، وقایــع پیش بینــی نشــده نقــش 

ــد. ــا می کنن ــی ایف مهم
 متأســفانه تولیــدات کشــاورزی همیشــه تحــت تأثیــر شــرایط آب وهوایی 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــه خســارت می شــود. ب ــه و منجــر ب ــرار گرفت شــدید ق
ــن  ــی بزرگ تری ــان، حت ــه از جه ــر نقط ــا در ه ــن بای ــه ای ــت ک واقعی
ــرار میدهــد، تأثیــر  تولیدکننده هــا و واردکننــدگان را در معــرض خطــر ق

جهانــی ایــن اتفــاق بســیار چشــمگیر خواهــد بــود.

2- مواد و روش
ــی اســت.  ــی بشــر حیات ــت غذای ــن امنی ــرای تأمی ــدار ب کشــاورزی پای
ــع، حجــم ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی،  ــودن مناب در دســترس ب
سیاســت های دولتــی و رقابــت در بــازار، همگــی نقــش مهمــی در ارتبــاط 
ــر  ــه تغیی ــت ک ــر داش ــد در نظ ــال بای ــن  ح ــد، در عی ــر دارن ــا یکدیگ ب

ــرای همــه جهانیــان اســت و تغییــرات شــدید  اقلیــم تهدیــدی جــدی ب
آب وهوایــی را بــا خــود بــه دنبــال دارد. ایــن مقالــه، مســائل نظــری ارتباط 
بیــن امنیــت غذایــی - تولیــد محصــوالت کشــاورزی - خطــرات مربوط به 
بخــش کشــاورزی و مــواد غذایــی- بیمــه را بــر اســاس داده هــای آمــاری 
ــن  ــوئیس )آر ای( و همچنی ــیگما - س ــریه س ــط نش ــده توس ــر ش منتش
ــل  ــاورزی« تجزیه وتحلی ــه کش ــای بیم ــورد »طرح ه ــا در م ــزارش اروپ گ

می کنــد.

3- نتایج و بحث ها
ــر  ــت فقی ــل ۷0 درصــد جمعی ــه حداق ــت ک ــن واقعی ــه ای ــه ب ــا توج ب
جهــان در مناطــق روســتایی زندگــی می کننــد، توســعه بخــش کشــاورزی 
ــت  ــن امنی ــرای تأمی ــدی ب ــل کلی ــی از عوام ــره وری آن، یک ــد به و رش
ــر تولیــد محصــوالت کشــاورزی، عامــل دیگــری  غذایــی اســت. عــاوه ب
کــه تأثیــر بســیاری بــر امنیــت غذایــی دارد عبــارت  اســت از توزیــع غــذا 
ــش  ــه کاه ــته و ب ــه آن دسترســی داش ــراد ب ــه اف ــه هم ــه ای ک ــه گون ب

فقــر بینجامــد.

شکل 1: عوامل اصلی امنیت غذایی

 Re  ــوئیس ــماره 201۳/1 ( س ــادی)Re  ش ــاوره اقتص ــق و مش  تحقی
ــع: نشــریه ســیگما  منب

در کشــورهای درحــال  توســعه کــه مــزارع کشــاورزی کوچــک، 

مترجم: محمد صفرزاده منصورخانی کارشناسی ارشد زراعت - ارزیاب خسارت صندوق بیمه کشاورزی
BogdanMârza, Carmen Angelescu, Cristina Tindeche
بوگدان مورزا، کارمن اندلس کوب، کریستینا تینداچه

تولیدات کشاورزی   توزیع منصفانه و موثر غذا     کاهش فقر

امنیت غذایی
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9 ســرمایه گذاری  و  نامناســب  تکنولوژی هــا 

انــدک اســت، امنیــت غذایــی بــه شــدت 
ناپایــدار بــوده و تأمیــن و عرضــه مــواد غذایــی 
بــرای  عمــده  ســرمایه گذاری های  بــا  تنهــا 

افزایــش بهــره وری امکانپذیــر اســت.
توزیــع مــواد غذایــی مؤثــر یکــی دیگــر 
غذایــی  امنیــت  پایه هــای  مهم تریــن  از 
ســاالنه  می دهنــد،  نشــان  آمارهــا  اســت. 
ــده  ــی تولیدش ــواد غذای ــوم از م ــاً یک س تقریب
جمعیــت  دســترس  در  جهــان   ســطح  در 
ــن  ــه از بی ــرد و بقی ــی گی ــرار م ــن ق ــره زمی ک
مــی رود. سیاســت های مناســب دولتــی، توســعه 
زیرســاخت های حمل ونقــل، ارتقــاء امکانــات 
ــک  ــن ی ــازی و همچنی ــته بندی و ذخیره س بس
زنجیــره توزیــع مؤثرتــر، به ویــژه در کشــورهای 
درحال توســعه، عواملــی اســت کــه ممکــن 
ــذا  ــادی غ ــدار زی ــی مق ــع پراکندگ ــت مان اس
شــود و دسترســی همــگان را بــه غــذای روزانــه 
فراهــم کنــد. تقویــت امنیــت غذایــی همچنیــن 
ــر دارد. در  ــش فق ــا کاه ــتقیم ب ــتگی مس وابس
ــت  ــد از جمعی ــاً 40 درص ــر تقریب ــال حاض ح
ــورهای  ــیا و کش ــوب آس ــان در جن ــر جه فقی
جنــوب صحــرای آفریقــا در فقــر شــدید زندگــی 
ــه  ــد. ب ــذا ندارن ــه غ ــی ب ــد و دسترس می کنن
ــد توجــه داشــته باشــیم کــه وجــود  عــاوه بای
مــزارع کوچــک و صاحبــان آن هــا همیشــه 
ــن  ــان از فعالیــت در ای ــر عــدم اطمین ــی ب دلیل
حــوزه هســتند و چــون درآمــد و رفــع نیازهــای 
به طــور  آن هــا  از  بســیاری  اولیــه  غذایــی 
ــد کشــاورزی بســتگی دارد، در  ــه تولی ــل ب کام
ایــن زمینــه بســیار پیچیــده و حســاس، بیمــه 
ممکــن اســت یــک عنصــر کلیــدی باشــد کــه 
ــی در توســعه  ــا کارای ــی را ب ــواد غذای ــع م توزی
توزیــع،  شــبکه های حمل ونقــل، کانال هــای 
ــر  ــدارکات دیگ ــای ت ــایر بخش ه ــا و س انباره

بــاال می بــرد. 
بنابرایــن، ارائــه خدمــات بیمــه در کشــاورزی 
درحال توســعه  بازارهــای  از  بســیاری  بــرای 
ضــروری اســت. بیمــه همچنیــن ممکــن اســت 
بیمــاری هــای ناشــی از فقــر، حــوادث یــا 
مــرگ کشــاورزان و افــراد دیگــر را متناســب بــا 

ــد. ــش ده ــه ای کاه ــات بیم خدم
به طورکلــی می تــوان گفــت کــه بیمه هــا 
ضامــن تثبیــت امنیــت غذایــی در جهــان 
نیســتند، امــا یــک راهــکار کلیــدی بــرای 
رســیدن بــه اهــداف ایــن مهــم بــه شــمار مــی 
رونــد. صنعــت جهانــی بیمــه خــود را هم راســتا 
ــه روز  ــود ب ــای موج ــش ه ــکات و چال ــا مش ب
مــی کنــد و بــه مثابــه یــک ســپر بــا در برابــر 
خطــرات مختلفــی کــه محصــوالت کشــاورزی و 
در نتیجــه امنیــت غذایــی را تهدیــد مــی کنــد 

ــرد. ــی گی ــرار م ق

4- عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های کشاورزی
ــد  ــر تولی ــر را ب ــترین تأثی ــه بیش ــي ک عوامل
ــد و به طــور ضمنــي در توســعه  کشــاورزي دارن
ــرات  ــه  تغیی ــش، ازجمل ــن بخ ــا در ای بیمه ه
ــا آن نقــش  آب وهوایــي و پدیده هــای مرتبــط ب

دارنــد عبارت انــد از:             

 co2 1- غلظت
ــث  ــو، باع ــل در َج ــن عام ــاد ای ــت زی  غلظ
هــرز  علف هــای  تولیــد  در  آب  مصــرف 

 . د می شــو

2- سطح دریا
ــاال  ــر ب ــی ب ــان مبن ــای کارشناس پیش بینی ه
ــاورزی  ــق کش ــا، مناط ــطح آب دری ــدن س آم
ــه  ــر اینک ــرد، مگ ــد ک ــرق خواه ــاحلی را غ س
اقدامــات الزم بــرای حفاظــت از زمین هــای کــم 
ــده  ارتفــاع کشــاورزی صــورت گیــرد. ایــن پدی
همچنیــن ممکــن اســت منجــر بــه شــور شــدن 
ــدن  ــاال آم ــتقیم ب ــر غیرمس ــک اث ــود. ی آب ش
ســطح آب دریــا، ســرریز جمعیــت شــهری 
ــه  ــت ک ــی اس ــه های ــه خان ــیل زده و آواره ب س
ــاورزی  ــای کش ــا در زمین ه ــرای آنه ــر روز ب ه

ــی  شــود. ســاخته م

3- رویدادهای شدید آب وهوایی 
خشــکی  بــه  منجــر  کــه  خشک ســالی 
رودخانــه هــا و عــدم امــکان آبیــاري محصــوالت 
ــه  ــاال ک ــبی ب ــت نس ــود، رطوب ــاورزی ش کش
بــر عملکــرد و کیفیــت میوه هــا و ســبزی ها 
تأثیــر  دانه هــا(  دیگــر  و  ذرت  )به خصــوص 
ــد،  ــش از ح ــای بی ــرما و گرم ــذارد؛ س ــی گ م
شــدت و تغییــرات ســالیانه بــارش کــه بــه 
محصــوالت کاشــته شــده آســیب میرســاند 
و آب و بــاد شــدید کــه فرســایش خــاک را 
ــول  ــیب محص ــزان آس ــد. می ــرعت میبخش س
بســتگی بــه مــدت زمــان بــارش، میــزان ســیل، 
ــه رشــد محصــول و درجــه حــرارت هــوا  مرحل

و خــاک دارد.
بنابرایــن می تــوان پیــش بینــی کــرد کــه 
کشــاورزی در اتحادیــه اروپــا و دیگــر نقــاط 
ــد  ــه خواه ــدی مواج ــای ج ــا چالش ه ــان ب جه
افزایــش  آب،  منابــع  بــرای  رقابــت  بــود: 
ــت  ــت، رقاب ــت از محیط زیس ــای حفاظ هزینه ه
ــی  ــرات اقلیم ــی، تغیی ــای بین الملل ــرای بازاره ب

و عوامــل فیزیکــی مرتبــط و عــدم اطمینــان بــه 
کارایــی سیاســت های اروپــا.

خطرات مربوط به فعالیت های کشاورزی
بیمــه  طرح هــای  و  ریســک  مدیریــت   «  
کشــاورزی«، مطالعــه ای اســت کــه از ســوی 
ــات مشــترک انجــام  شــده اســت.  ــز تحقیق مرک
اتحادیــه اروپــا خطــرات اصلــی مربــوط بــه 
زیــر  شــرح  بــه  را  کشــاورزی  فعالیت هــای 

می کنــد: طبقه بنــدی 
*خطــرات سیاســی کــه از بازنگــری توافقــات 
ناشــی  اروپــا  اتحادیــه  بین المللــی  تجــاری 
میشــود و عمدتــاً بــر تغییــرات قیمــت و یــا یارانه 

ــذارد. ــر می گ ــاورزان تأثی ــه کش ــی ب پرداخت
ــدرت  ــوازن ق ــی از ت ــاری ناش ــرات تج *خط
بیــن خرده فروشــان و کشــاورزان کــه واضــح 
اســت بــه نفــع خرده فروشــان و بــا تأثیــر منفــی 

ــود. ــد ب ــد کشــاورزان خواه ــر درآم ب
اجــرای  از  ناشــی  بهداشــتی،  *خطــرات 
ــی  ــا برخ ــد و ی ــتی جدی ــتانداردهای بهداش اس
از  پیشــگیری  بــرای  موردنیــاز  اقدامــات 

دام بیماری هــای 
بــر  منفــی  تاثیــر  بــا  اقلیــم،  *خطــرات 
محصــوالت گیاهــی، دامــداری و کاهــش ذخایــر 

ــه. علوف
داده هــای  نظاممنــد  اروپــا، جمــع آوری  در 
ــی  ــتگاه آب وهوای ــش از 2000 ایس ــاری از بی آم
در سراســر ایــن قــاره، دسترســی بــه نقشــه های 
ــت.  ــاخته اس ــن س ــی را ممک ــرات آب وهوای خط
ــاس  ــر اس ــم را ب ــرات اقلی ــهها، خط ــن نقش ای
ــول  ــوع محص ــی و ن ــت جغرافیای ــل، موقعی فص
ــت  ــای آن اس ــد و گوی ــان می دهن ــی نش گیاه
و  کشــاورزی  محصــوالت  آســیب پذیری  کــه 
ــا بســیار متفــاوت  دامپــروری در جغرافیــای اروپ
اســت. هیــچ تولیــد کشــاورزی و همچنیــن هیــچ 
ــل  ــه حداق ــدارد ک ــود ن ــا وج ــه ای در اروپ منطق
ــی مبتــا  ــی آب وهوای ــه یکــی از خطــرات اصل ب

نشــود.

به طورکلی می توان گفت که بیمه ها ضامن تثبیت امنیت غذایی در جهان 
نیستند، اما یک راهکار کلیدی برای رسیدن به اهداف این مهم به شمار می روند. 

صنعت جهانی بیمه خود را هم راستا با مشکالت و چالش های موجود به روز می 
کند و به مثابه یک سپر بال در برابر خطرات مختلفی که محصوالت کشاورزی و 

در نتیجه امنیت غذایی را تهدید می کند قرار می گیرد.
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جدول 1: خطرات اصلی در زنجیره ارزش غذایی

نوع شناسی ریسک
عناصر کلیدی شامل ابتکارات / سیاست های دولت، خدمات مالی )بانک ها،بیمه( خدمات پشتیبانی

تأمین کنندگان مواد اولیه 
وارداتی

تجارت داخلی و 
بین المللی

شرکت های فرآوری 
مواد غذایی

خطرات تولید * *** * * *

خطرات عملیاتی ** *** ** *** **

خطرات بازار ** *** * *** **

خطرات مالی * *** * * *

خطرات فناوری ** *** * ** *

خطرات سیاست های 
مرتبط ** ** * ** *

خطرات زیرساخت ها * * * * *

*پایین    **متوسط    ***باال

ــاورزان و  ــر کش ــی ب ــرات آب وهوای ــد، خط ــرات تولی ــته بندی خط در دس
ــد. ــر می گذارن ــه تأثی ــک منطق ــر ی ــی ب ــای طبیع ــی از بای ــرات ناش خط

 بیمــه، عــاوه بــر تاثیــر مســتقیم و قابل ماحظــه در تثبیــت درآمــد 
تولیدکننــدگان کشــاورزی، همچنیــن بــه طــور غیرمســتقیم ماننــد تضمیــن 
بانک هایــی کــه اعتبــارات کشــاورزی را تأمیــن می کننــد، بــر درآمــد 
ــرای  ــی ب ــی بانک ــن مال ــه تأمی ــه در نتیج ــت ک ــذار اس ــاورزان تاثیرگ کش
کشــاورزان ُخــرد نیــز فراهــم می شــود. ایــن تحقــق فرضیــه توســعه و 
ــعه  ــورهای درحال توس ــژه در کش ــاورزی، به وی ــش کش ــردن بخ ــزه ک مدرنی

ــوند. ــر ش ــی نزدیکت ــت غذای ــاج امنی ــد و آم ــش تولی ــه افزای ــه ب ــت ک اس
ــه در کشــورهای  ــم ک ــده بگیری ــت را نادی ــن حقیق ــد ای ــا نبای ــن م همچنی
ایــن  نیافته انــد کــه در  درحال توســعه هنــوز در زیرســاخت ها توســعه 
شــرایط، بیمــه  نقــش مهمــی در ترغیــب ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد 
ــبکه های  ــاد ش ــه، ایج ــایل نقلی ــد وس ــد، خری ــازی جدی ــق ذخیره س مناط
توزیــع کارآمــد و خدمــات تدارکاتــی دارد. این هــا بخشــی از ابــزار قدرتمنــد 

ــتند.  ــی هس ــش کارای ــرای افزای ــرکت ب ــک ش ی
ــر  ــا، بایــد گفــت آن هــا ب ــواع بیمه هــای کشــاورزی در اروپ ــه ان ــا توجــه ب ب
اســاس اهــداف زمینهــای کــه دنبــال میکننــد متفــاوت هســتند. بنابرایــن در 
مــورد انــواع بیمــه  محصــوالت کشــاورزی و دامپــروری، دولت هــا و مؤسســات 
ــده  ــه عه ــتقیم را ب ــارت مس ــای خس ــی از هزینه ه ــش بزرگ ــی بخ اجتماع
ــاوت  ــورد متف ــه م ــته ب ــز بس ــتقیم نی ــارات غیرمس ــد خس ــد و درص می گیرن

اســت. 
دولت هــا بــا پرداخــت  تســهیات بودجــه ای یــا مشــارکت در برخــی طرح هــای تأمیــن مالــی تحــت  عنــوان مشــارکت عمومــی خصوصــی، 

در امــر بیمــه مداخلــه و بــه کشــاورزان کمــک می کننــد. 
ــد و  ــی ناشــی از کاهــش تولی ــر دو خطــر مال ــزارع شــامل ه ــرای م ــی از بیمــه خطــر ب ــات بیمــه محصــوالت کشــاورزی، ترکیب خدم

ــی اســت. ــانات قیمت ــت نامناســب و نوس ــن قیم همچنی
بیشــتر شــرکتهای بیمــه تنهــا یــک خطــر را پوشــش میدهنــد. بســیاری از شــرکتهای بیمــه در همــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا، 

از ایــن ویژگــی برخوردارنــد. 
ــژه در  ــر، به وی ــل خط ــد عام ــامل چن ــاورزی ش ــای کش ــا بیمه ه ــاورزی ی ــوالت کش ــرای محص ــی ب ــر و ترکیب ــای پیچیده ت بیمه ه
ــد. سیاســت های  ــای کشــاورزی مشــارکت دارد، وجــود دارن ــی در توســعه بیمه ه ــت مال ــواع حمای ــا ان ــی ب ــه بخــش دولت کشــورهایی ک
ــد  ــه تولی ــش قابل ماحظ ــه کاه ــد ب ــا میتوان ــوع آن ه ــه وق ــد ک ــش می ده ــی را پوش ــده آب وهوای ــرات عم ــره، خط ــد خط ــای چن بیمه

ــد. ــش نمی دهن ــی را پوش ــای گیاه ــه بیماری ه ــوط ب ــرات مرب ــت ها خط ــن سیاس ــوالً ای ــود. معم ــر ش ــاورزی منج کش

سیستم های بیمه کشاورزی اروپا
ــه  ــپانیا دارای بیشــترین سیســتمهای بیم ــه اس ــرد ک ــد ک ــت تأکی ــن واقعی ــر ای ــا ب ــه کشــاورزی اروپ ــل سیســتم های بیم تجزیه وتحلی



کشــاورزی در میــان کشــورهای اروپایــی اســت. 
ــر کاهــش تولیــد کشــاورزی  اســپانیا بیشــترین خطراتــی کــه مســتقیماً ب

ــد.  ــرار می ده ــه ق ــش بیم ــت پوش ــد را تح ــر می گذارن تأثی
نهادهــای مهمــی از ســوی دولــت اســپانیا و همچنیــن انجمن هــای 
ــر از یــک سیســتم بیمــه ای  کشــاورزان و بیمهگــران، بخشــهای جدایی ناپذی

ــتند. ــور هس ــن کش ــاورزان ای ــرای کش ــد ب ــوی و کارآم ق
سیســتم های بیمــه کشــاورزی در فرانســه، ایتالیــا، اتریــش و لوکزامبــورگ 
ــه از  ــوط ب ــرات مرب ــام خط ــاً تم ــا تقریب ــه در آنه ــد ک ــعه یافته ان ــز توس نی
ــک  ــن ی ــود. همچنی ــش داده می ش ــه پوش ــط بیم ــد، توس ــت دادن تولی دس
ــه  ــن کشــورها، شــامل اختصــاص یاران ــت ای ــز توســط دول بیمــه مکمــل نی

ــرای خطــرات مهــم در نظــر گرفتــه شــده اســت. ب
در پرتغــال، ســوئد و بخــش بزرگــی از کشــورهای اروپــای مرکــزی و 
شــرقی، ماننــد بلغارســتان، جمهــوری چــک، مجارســتان، رومانــی، اســلواکی 
ــه بیمــه  ــز - اگــر حــادث شــود - ب ــژه نی ــک بیمــه خطــر وی و اســلوونی، ی

ــردد. ــه میگ ــی اضاف اصل
ــز وجــود  ــس نی ــد و انگلی ــان، هلن ــک، آلم ــد بلژی ــادی مانن کشــورهای زی
ــه و تقاضــا  ــد کــه در آنهــا، بیمــه کشــاورزی تنهــا در یــک صــورت ارائ دارن

ــود.  ــه می ش ــده گرفت ــاورزی نادی ــای کش ــواع بیمه ه ــایر ان ــرای س ب
معمــوالً در ایــن کشــورها هیــچ طــرح یارانــه  عمومــی بــرای بیمه هــای کشــاورزی وجــود نــدارد. به طورکلــی، کشــورهای شــمال اروپــا 
میــزان تقاضــای بیمــه کشــاورزی را پاییــن می آورنــد. مثــًا در یونــان و قبــرس، تنهــا سیســتم عمومــی حداقــل بیمــه  اجبــاری، بــرای 

تولیــدات کشــاورزی عمــل می کنــد.

نتیجه گیری
مسائل موردبحث در این مقاله ما را به نتایج زیر می رساند:

*  امنیــت غذایــی به طــور مســتقیم بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی و به طــور غیرمســتقیم بــه ســایر عواملــی کــه تولیــد کشــاورزی 
ــذر، کــود و تجهیــزات و ماشــین آالت، از ایــن دســت عوامــل هســتند. ایــن  ــه آنهــا وابســته اســت، بســتگی دارد. نهادههــا شــامل ب ب

ــد. ــه کشــاورزان می رس ــد، ب ــات پشــتیبانی می کن ــا و خدم ــان کااله ــه از جری ــع  ک ــک سیســتم توزی ــا به واســطه ی نهاده ه
*  بیمه هــای کشــاورزی را می تــوان نــه تنهــا بــه تولیدکننــدگان مــواد غذایــی، بلکــه بــه ســایر دســتاندرکاران زنجیــره ارزش غذایــی 

عرضــه کــرد. 
ــه مدیریــت خطــر در زنجیــره ارزش مــواد غذایــی کمــک می کننــد، آن هــا درآمــد کشــاورزی را تثبیــت و  * بیمه هــای کشــاورزی ب

ــد. ــش می دهن ــاورزی را افزای ــرمایه گذاری در کش س
* بیمه هــای کشــاورزی یکــی از ابزارهایــی هســتند کــه بــه تولیدکننــدگان کشــاورزی در کشــورهای درحال توســعه کمــک می کننــد 

تــا از کشــاورزی ســنتی و بیثبــات، بــه کشــاورزی پایــدار گــذار کننــد.
ــش  ــی، کاه ــش آگاه ــی در افزای ــش مهم ــد نق ــا می توان ــد، ام ــن کن ــی را تأمی ــت غذای ــد امنی ــی نمی توان ــه به تنهای ــه بیم * اگرچ
ــد. ــته باش ــاورزی داش ــره وری در کش ــش به ــرای افزای ــرمایه گذاری ب ــویق س ــد و تش ــد میکنن ــاورزی را تولی ــد کش ــه تولی ــی ک خطرات



DDGS:  Distillers Dried Grains with Solublesدانه هــای  تقطیــر 
محلول هــا= بــا  خشک شــده 

A new report from the USDA found that the animal feed produced 
by U.S. ethanol plants (known as dried distillers’ grains or DDGs) is 
replacing even more corn and soybean meal in livestock and poultry 
feed rations than previously thought.
نشــان  آمریــکا  ایاالت متحــده  کشــاورزی  وزارت  جدیــد  گــزارش 
می دهــد؛ خــوراک دام تولیدشــده  توســط گیاهــان اتانــول آمریــکا، 
ــناخته  ــا ش ــا DDG ه ــده ی ــر و خشک ش ــای تقطی ــوان دانه ه ــه به عن )ک
می شــود( جایگزیــن بخــش بیشــتری از جیره هــای ذرت و ســویا در 

خــوراک دام و طیــور می گــردد.
ــواد  ــت و م ــر اس ــال تغیی ــور در ح ــای دام و طی ــدی جیره ه فرمول بن
خــام دیگــری در خــوراک جایگزیــن می شــوند، بنابرایــن نیــاز بــه نظــارت 
ــر  ــوب مهم ت ــا معی ــول ی ــطوح غیرمعم ــخیص س ــره و تش ــواع جی ــر ان ب

می نمایــد.
اســتفاده از مــواد خــام جایگزیــن در خــوراک دام ضــروری اســت. 
دانه هــای تقطیرشــده بــا محلــول )DDGS( یکــی از آن هــا اســت. 
ــادی  ــدار زی ــد مق ــث تولی ــات باع ــای غ ــول از دانه ه ــد اتان ــش تولی افزای
ــن و منبــع  ــن پروتئیــن جایگزی ــرای صنعــت غــذا، ای DDGS می شــود. ب
انــرژی اســت. علیرغــم پیشــرفت کیفــی قابل توجهــی کــه صنعــت 
ــد  ــاد می کن ــان ایج ــن گیاه ــد بی ــازی تولی ــور استانداردس ــول به منظ اتان
- محصوالتــی کــه بــه کارخانه هــای خــوراک وارد می شــوند، هنــوز 

به طــور گســترده ای متفــاوت هســتند.
ــرژی و اســیدآمینه مــواد اولیــه  ــدان معنــی اســت کــه ســطح ان ایــن ب
ــک راه  ــه ی ــاز ب ــه نی ــان تغذی ــن، متخصص ــت، بنابرای ــر اس ــیار متغی بس
ــزار  ــا اب ــوان ب ــن را می ت ــد. ای ــه دارن ــواد اولی ــی م ــرای ارزیاب ــن ب مطمئ

ارزیابــی دقیــق تغذیــه )PNE(، کــه توســط شــرکت خــوراک دام ادیســو 
ــی  ــا کارای ــد ت ــازه می ده ــزار اج ــن اب ــام داد. ای ــت، انج ــده اس ــاد ش ایج
ــرژی  ــرای ذرت DDGS، ان ــد. ب ــود یاب ــه بهب ــواد اولی ــی م ــت ارزیاب و دق
قابــل متابولیســم (ME: Metabolizable Energy) اکنــون می توانــد از 
ترتیــب  همیــن  بــه  شــود.  پیش بینــی   *in-vivo اندازه گیری هــای 
PNE بــه همــراه پیش بینــی هضــم اســیدآمینه، ابــزار تغذیــه را به عنــوان 
ــرای تشــخیص تغییــرات و تشــخیص دســته های غیرمعمــول  وســیله ای ب

ــد. ــه می ده ــوب ارائ ــا معی ی
*مطالعــات in vivo )بــه التیــن: زندگــی درون( اغلــب بــه زبــان 
ــودات  ــرات موج ــاره اث ــات درب ــن مطالع ــوند. ای ــف نمی ش ــی تألی انگلیس
ــات،  ــر حیوان ــم ب ــده اع ــودات زن ــه موج ــر کلی ــف ب ــی مختل بیولوژیک
ــت  ــد و در آن، باف ــث می کن ــلول ها بح ــا س ــان ی ــان و گیاه ــه انس ازجمل
ــی از  ــد. نمونه های ــرار می گیرن ــش ق ــورد آزمای ــرده م ــا ارگان م ــده ی زن
ــرات  ــه اث ــا مقایس ــاری ب ــز بیم ــد از: پاتوژن ــات in vivo عبارت ان تحقیق
عفونــت باکتریایــی و ســموم باکتریایــی خالــص؛ توســعه آنتی بیوتیک هــا، 
داروهــای ضدویروســی و داروهــای جدیــد به طورکلــی و روش هــای 

ــی. ــد جراح جدی
in- از داده هــای (Metabolizable Energy) : ME ســاخت معــادالت

vivo »زندگــی درون«
نمونه هایــی از ۹۷ دســته ذرت DDGS از سراســر جهــان جمع آوری شــده 
 AME) و مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. محتــوای انرژی متابولیســم مســلم
ــای 22 روزه  ــتفاده از جوجه ه ــا اس Apparent; Metabolisable; Energy) ب
به عنــوان یــک مــدل )ســازگار شــده از Bourdillon et al، 1۹۹0( تعییــن 
ــده  ــرژی مصرف ش ــدار ان ــن مق ــاوت بی ــوان تف ــر AME به عن ــد. مقادی ش
ــداری  ــرای نگه ــا را ب ــپس آن ه ــت. س ــده اس ــده محاسبه ش ــع ش و دف

(DDGS)نظارتبرانواعانرژیذرت



.(AMEn) نیتــروژن صفــر اصــاح کردنــد
 میانگیــن مقادیــر AME 2۷4۳ ± ۳۸۶ کیلوکالــری در کیلوگــرم 
ــری  ــا ۳، ۶2۸ کیلوکال ــن 1۷۷2 ت ــه ای بی ــا دامن ــاده خشــک (DM)، ب م
ــور  ــود. AMEn به ط ــد ب ــر )CV(14  درص ــب تغیی ــرم و ضری در کیلوگ
ــا 440  ــرم DM، از 1۷۷۹ ت ــری / کیلوگ ــط   25۸1 ± ۳۷0 کیلوکال متوس
کیلوکالــری / کیلوگــرم  CV = 14.۳٪(DM( بــود. از ایــن اندازه گیری هــا، 

ــد. ــاخته ش ــرای PNE س ــیون NIRS ب کالیبراس
ایــن آمــار از مــاه ژوئــن 201۸ به صــورت آنایــن در دســترس هســتند 
از آن زمــان، درمجمــوع 1،1۷1 نمونــه DDGS ذرت از مشــتریان  و 
جمــع آوری و محتــوای انــرژی آن هــا پیش بینی شــده اســت. ســطح 
ــرم  ــری / کیلوگ ــادل ± 21۶ کیلوکال ــید، مع ــد رس ــه ۸ درص ــرات ب تغیی

.AMEn بــرای DM و 20۹ کیلوکالــری / کیلوگــرم AME بــرای DM
 Precise ــری را بهتــر نشــان می دهــد ــه، تغییرپذی ــی دقیــق تغذی ارزیاب

(Nutrition Evaluation: PNE)
ــیمیایی،  ــای ش ــاس تجزیه وتحلیل ه ــر اس ــرژی ب ــن ان ــادالت تعیی  مع
ــؤاالتی در  ــال، س ــتند؛ بااین ح ــتفاده هس ــای مورداس ــن روش ه رایج تری
 DDGS ــه ذرت مــورد توانایــی ایــن روش هــا در درســتی تشــخیص نمون
مطرح شــده اســت. بــرای تائیــد ایــن آزمــون، 20 نمونــه DDGS از پلــت 
ــا  ــده آن ه ــر پیش بینی ش ــت. مقادی ــرار گرف ــی ق ــرم PNE موردبررس ف
ــب  ــت، به این ترتی ــه اس ــده به کاررفت ــه منتشرش ــدول 1( در ۳ معادل )ج
ــی  ــاری مبتن ــای آم ــی و داده ه ــرآورد تخمین ــان ب ــه می ــوان مقایس می ت
 PNE و AMEn را انجــام داد. به طــور متوســط، معــادالت in vivo بــر
ــرار  ــرم DM ق ــن 104 و 4۳0 کیلوکالری/کیلوگ ــزان، بی ــر می در حداکث

ــد. گرفتن
عــاوه بــر ایــن، مقادیــر انــرژی به دســت آمده از معــادالت بــا ســی وی 
 PNE( ــد ــا 11 درص ــر ب ــی وی براب ــد( و س ــا ۶.۹ درص ــن )از 2.1 ت پایی
ــه  ــبت ب ــرات را نس ــه تغیی ــی ان ای ک ــد. پ ــط بودن CV = 11٪( مرتب
ــه  ــد ک ــان می ده ــکل 1 نش ــت. ش ــر اس ــد بهت ــان می ده ــادالت نش مع
ــوای  ــای محت ــرای نمونه ه ــط ب ــابهی را فق ــج مش ــادالت نتای PNE و مع
AMEn بــاال )حــدود kcal / kg DM ۳،000( ارائــه دادنــد. مهم تــر از 
ــر از 400  ــم )کمت ــدار AMEn ک ــه از 20 مق ــرای ۶ نمون ــه، PNE ب هم

کیلوکالــری / کیلوگــرم DM( را مشــخص کــرد کــه هیچ یــک از معــادالت 
ــذی ذرت  ــواد مغ ــهم م ــد. س ــه تشــخیص نبودن ــادر ب ــش ق ــورد آزمای م
DDGS در AMEn می توانــد کمتــر از حــد انتظــار باشــد و بنابرایــن 

ــود. ــی ش ــیمیایی پیش بین ــب ش ــل از ترکی ــور کام ــد به ط نمی توان
 PNE بــا اســتفاده از DDGS 20 نمونــه ذرت AMEn شــکل 1 - تعییــن

یــا معــادالت بــر اســاس تجزیه وتحلیــل تقریبــی

ــه  ــه عملکــرد و هزینه هــای هــدف، متخصصــان تغذیــه ب ــرای رســیدن ب ب
ابزارهــای مربوطــه نیــاز دارنــد. پیش بینــی ضعیــف از محتــوای ME ممکــن 
اســت تأثیــر منفــی بــر قیمــت حــدودی ذرت DDGS، ارزش تغذیــه، هزینــه 
ــق  ــت دقی ــرل کیفی ــرای کنت ــن، ب ــن عملکــرد دام بگــذارد، بنابرای و همچنی
ــل  ــه خــوراک تحوی ــه کارخان مــواد خــام، تمــام ســطوح ذرت DDGS کــه ب
ــی از  ــرم PNE یک ــت ف ــد. پل ــارت باش ــًا تحــت نظ ــد کام ــود بای داده می ش
ابزارهایــی اســت کــه متخصصــان تغذیــه می تواننــد از آن اســتفاده کننــد و 
نتایــج AMEn ،AME و آمینواســیدهای هضــم پذیــر را بــه ارمغــان می آورنــد، 
چنانکــه گویــی اقدامــات در in vivo انجام شــده اســت. ایــن امــر متخصصــان 

ــد. ــر می کن ــذا نزدیک ت ــق غ ــدی دقی ــه فرمول بن ــک گام ب ــه را ی تغذی
S. Vandeplas و C. Gady ،E. Bourgueil :نویسنده

Elisabeth.Bourgueil@adisseo.com :نویسنده مسئول
 مستندات در صورت تقاضا قابل ارائه می باشد.

مترجم: مسعود انصاری

mailto:Elisabeth.Bourgueil@adisseo.com
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بــر اســاس آمارهــای فائــو، ایــران در تولیــد محصــوالت کشــاورزی، زراعــی و باغــی در ۶۸ محصــول کشــاورزی جایــگاه نخســت تــا پانزدهــم جهــان 
را دارد.

بــر اســاس ایــن گــزارش ایــران در تولیــد محصــوالت پســته، زرشــک، خاویــار، زعفــران، میوه هــای هســته دار و                                                                                                                                       انــواع تــوت جایــگاه نخســت در جهــان 
را در اختیــار دارد. همچنیــن ایــران در تولیــد خرمــا و زردآلــو در رده دوم جهــان قرارگرفتــه اســت. در تولیــد هندوانــه، گیــاس، خربــزه و انــواع ملــون، 

ســیب، انجیــر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          خیــار       هــم جایــگاه                                                            ســوم جهــان را از آن خــود کــرده اســت.
بر اساس آمارهای فائو جایگاه تولید ایران در تولید گوسفند، میوه های تازه خوری، پشم، گردو و بادام                                                                                                                                                                                                                                                                      جایگاه چهارم جهان است.

گــزارش فائــو نشــان می دهــد کــه تولیــد ایــران در محصوالتــی ماننــد رازیانــه، ابریشــم، نخــود در جایــگاه پنجــم قــرار دارد. تولیــد گــردو، شــیر گاو 
و گوجه فرنگــی هــم ایــران را بــه جایــگاه ششــم دنیــا رســانده اســت.

بــر اســاس آمارهــای فائــو تولیــد انگــور، پیــاز، آلبالــو، شــیر گوســفند و کیــوی نیــز در ایــران فــراوان اســت و ایــن کشــور جایــگاه هفتــم تولیــد ایــن 
ــواع  ــز، ان ــوع محصــوالت را در جهــان دارد. تولیــد محصوالتــی نظیــر ادویــه، هلــو، نارنگــی، پرتقــال مانداریــن، کلمنتین هــا، لیمــو، پرتقــال، شــیر ب ن

کــدو، در جایــگاه هشــتم دنیــا قــرار دارد. ایــران در تولیــد عــدس جایــگاه نهــم دنیــا را دارد.
همچنیــن آمارهــای فائــو حاکــی از آن اســت کــه جایــگاه ایــران در تولیــد خرمالــو، عســل و چــای در جایــگاه دهــم قرارگرفتــه اســت. ایــران رتبــه 
یازدهــم تولیــد کنــف در جهــان را دارد، همچنیــن در تولیــد انــواع مرکبــات، گنــدم، بلوبــری و                                                                                                                                                                                                                                        پالــم         در جایــگاه                                                                      دوازدهــم واقــع شــده اســت.                                                                                             آمارهــای 

ــون،  ــذر مل ــد ب ــران در تولی ــد ای ــان می ده ــو نش فائ
ــان را  ــیزدهم جه ــگاه س ــان جای ــرغ،                                                                                                                                                                     و بادمج تخم م
دارد. ایــران در تولیــد چغندرقنــد، ســبزی های تــازه، 
جــو و ســیب زمینی جایــگاه چهاردهــم را از آن خــود 
ــگ و  ــول گل رن ــن در محص ــت و همچنی ــرده اس ک
ــب  ــا را تصاح ــم دنی ــگاه پانزده ــی جای ــر فرنگ کنگ

کــرده اســت.

ایران در جایگاه نخست تا پانزدهم جهان در تولید 68 محصول کشاورزی

رتبه جهانی محصول
1 پسته، زرشک، خاویار، زعفران، میوه های هسته دار و                                                                                                                                       انواع توت
2 خرما و زردآلو 
۳ هندوانه، گیاس، خربزه و انواع ملون، سیب، انجیر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          خیار
4 گوسفند، میوه های تازه خوری، پشم، گردو و بادام                                                                                                                                                                                                                                                                      و به
5 رازیانه، ابریشم، نخود
۶ گردو، شیر گاو و گوجه فرنگی
۷ انگور، پیاز، آلبالو، شیر گوسفند و کیوی
۸ ادویه، هلو، نارنگی، پرتقال ماندارین، کلمنتین ها، لیمو، پرتقال، شیر بز، انواع کدو
۹ عدس
10 خرمالو، عسل و چای
11 کنف
12 مرکبات، گندم، بلوبری و                                                                                                                                                                                                                                        پالم
1۳ بذر ملون، تخم مرغ،                                                                                                                                                                     و بادمجان
14 چغندرقند، سبزی های تازه، جو و سیب زمینی
15 گل رنگ و کنگر فرنگی

بر اساس آمارهای فائو تولید انگور، 
پیاز، آلبالو، شیر گوسفند و کیوی نیز 

در ایران فراوان است و این کشور 
جایگاه هفتم تولید این نوع محصوالت 

را در جهان دارد. تولید محصوالتی 
نظیر ادویه، هلو، نارنگی، پرتقال 

ماندارین، کلمنتین ها، لیمو، پرتقال، 
شیر بز، انواع کدو، در جایگاه هشتم 
دنیا قرار دارد. ایران در تولید عدس 

جایگاه نهم دنیا را دارد.
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مرکــز آمــار ایــران متوســط قیمــت محصــوالت و خدمــات کشــاورزی در پاییــز ۹۷ را منتشــر کــرد کــه بــر ایــن اســاس قیمــت برنــج 1۹.۸ 
درصــد و گاو زنــده ۷۶ درصــد نســبت بــه پاییــز ۹۶ افزایش یافتــه اســت.

ــج 120۶0۷  ــال و برن ــه ای 12۷۳۷ ری ــه گزارش مرکــز آمــار کشــور، در پاییــز ســال 1۳۹۷، در بخــش غــات، متوســط قیمــت ذرت دان ب
ریــال بــوده کــه نســبت بــه فصــل پاییــز ۹۶ بــه ترتیــب 20.۳ و 1۹.۸ درصــد افزایــش داشــته اســت. در بخــش حبوبــات، متوســط قیمــت 
لوبیــا قرمــز ۶۹۶۸5 و لوبیاچیتــی ۹04۷۸ ریــال بــوده کــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب ۳۳.5 و 14.4 درصــد افزایــش 
نشــان می دهــد. در بخــش محصــوالت جالیــزی، متوســط قیمــت هندوانــه 104۶۸، خربــزه 12050 و خیــار 1۹244 ریــال بــوده کــه نســبت 

بــه فصــل پاییــز ســال قبــل بــه ترتیــب ۹1.4، 1۹۶.2 و 52.۹ درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــه  ــه فصــل مشــابه ســال قبــل ب ــوده کــه نســبت ب ــال ب ــاز 104۷۷ ری در بخــش ســبزی های، متوســط قیمــت ســیب زمینی 1۳۳۹4 و پی
ترتیــب 11۷.5 و 24.۳ درصــد افزایــش داشــته  اســت. به عــاوه، متوســط قیمــت گوجه فرنگــی 1۹2۹۸ و بادمجــان 2۳2۹۳ ریــال بــوده کــه 
بــه ترتیــب 2۸۸.۹ و 22۶.4 درصــد نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل افزایــش داشــته اســت. در بخــش محصــوالت علوفــه ای، متوســط 
قیمــت یونجــه 1۳1۸4 و ذرت علوفــه ای 2422 ریــال بــوده کــه نســبت بــه پاییــز ۹۶ بــه ترتیــب 4۸.۸ و ۳۳.2 درصــد افزایــش داشــته اســت.

در بخــش میوه هــای هســته دار، متوســط قیمــت انــار 2۸۹0۸ ریــال بــوده کــه نســبت بــه پاییــز ســال قبــل 45.۸ درصــد افزایــش نشــان 
ــل  ــال قب ــابه س ــل مش ــه فص ــبت ب ــه نس ــوده ک ــال ب ــیب درختی ۳1۳۹۳ ری ــت س ــط قیم ــه دار، متوس ــای دان ــش میوه ه ــد. در بخ می ده
ــش  ــل 10۷.۸ درصــد افزای ــز ســال قب ــه پایی ــه نســبت ب ــوده ک ــال ب ــور 2۸۶۹۳ ری ــش داشــته و متوســط قیمــت انگ 1۳۷.۹ درصــد افزای

داشــته اســت.
در بخــش دامــداری ســنتی، متوســط قیمــت یــک کیلوگــرم گوســفند و بــرة پــرواری زنــده 2۳0۸5۸ ریــال و یــک کیلوگــرم گاو پــرواری 
زنــده 2415۹۶ ریــال بــوده کــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب 44.2 و ۷۶.2 درصــد افزایــش نشــان می دهــد. در بخــش 
ــیر گاو  ــرم ش ــک کیلوگ ــت ی ــط قیم ــال و متوس ــفند ۳00۷0 ری ــیر گوس ــرم ش ــک کیلوگ ــت ی ــط قیم ــنتی، متوس ــی س ــای دام فراورده ه

ــه ترتیــب ۷.۳ و 50.۳ درصــد افزایــش نشــان می دهــد. ــه فصــل پاییــز ۹۶ ب ــوده کــه نســبت ب ــال ب 1۷۸5۷ ری

رشد 20 درصدی قیمت برنج و 76 درصدی قیمت گاو زنده در پاییز 97
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 منطقه آزاد تجاری، مبادالت ایران، قزاقستان 
و روسیه را تسهیل می کند

کاوه زرگــران در یــک گفت وگــوی اختصاصــی بــا رویتــرز گفــت: ایجــاد ایــن منطقــه آزاد تجــاری و راه انــدازی یــک ســازوکار مالــی مشــترک موجــب 
ــه دســت آورده و  ــدت ب ــزی بلندم ــا برنامه ری ــدم ب ــه معامــات گن ــد پیشــرفت قابل توجهــی در زمین ــران، روســیه و قزاقســتان بتوانن ــا ای شــده اســت ت

تأمیــن نیــاز بــه گنــدم ایــران را دو و حتــی ســه برابــر کننــد. 

ــدازی ایــن منطقــه آزاد از یــک ســال  ــرای راه ان وی افــزود: گفت وگوهــا ب
ــده  ــی متوقف ش ــکار مال ــدان راه ــل فق ــه دلی ــا ب ــود، ام ــده ب ــل آغازش قب
ــود بخشــد  ــه ای بهب ــران را به گون ــدم ای ــا واردات گن ــروز مــی رود ت ــود، ام ب
ــه  ــی بهتــر بتواننــد آرد تولیدشــده از آن را ب کــه کارخانه هــای گنــدم ایران
کشــورهای همســایه ازجملــه عــراق و افغانســتان صــادر کننــد؛ بــازاری کــه 

ــر اســت. ــه و کشــورهای دیگ ــرل ترکی ــون تحــت کنت هم اکن
ــه  ــن تفاهم نام ــتان ای ــیه و قزاقس ــران، روس ــه ای ــر داد ک ــران خب زرگ
همــکاری را بــرای مبادلــه گنــدم امضــا کردنــد کــه خــود بخشــی 
منطقــه  راه انــدازی  بــرای  ســه جانبه  بزرگ تــر  قــرارداد  یــک  از 
اســت. همســایه  کشــورهای  دیگــر  و  آن هــا  میــان  تجــاری   آزاد 

ــرای  ــی ب ــای خاص ــام بانک ه ــه ن ــاره ب ــدون اش ــه ب ــن مصاحب وی در ای
ــر  ــه ب ــت ک ــه گف ــورهای منطق ــن کش ــی بی ــار مال ــط اعتب ــدازی خ راه ان
ــاح  ــا افتت ــد ب ــی می توانن ــدم ایران ــداران گن ــه، خری ــن تفاهم نام ــاس ای اس
یــک خــط اعتبــار مالــی و اســنادی، مشــکات مالــی ایــن معامــات را کــه 

ــد. ــام دهن ــود انج ــت نب ــن راح ــا پیش ازای ت
ــن  ــواره بزرگ تری ــیه هم ــت: روس ــزوده اس ــود اف ــزارش خ ــرز در گ رویت

تأمین کننــده گنــدم ایــران بــود تــا اینکــه ایــن کشــور در ســال 201۶ بــه 
خودکفایــی الزم در ایــن زمینــه دســت یافت، امــا ازآنجایی کــه شــرکت های 
آســیاب بخــش خصوصــی ایــران نمی تواننــد از گنــدم داخلــی بــرای 
صــادرات گنــدم خــود اســتفاده کننــد، هنــوز بــه گنــدم وارداتــی از روســیه 

ــد هســتند. و کشــورهای آســیای مرکــزی نیازمن

مرکــز آمــار اعــام کــرد: نــرخ تــورم تولیــد مرغداری هــا و 
گاوداری هــای صنعتــی پاییــز امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ــن  ــرد؛ بنابرای ــب ۷0.2۸ و ۶۳.1 درصــد رشــد ک ــه ترتی پارســال ب
تــورم تولیــد آن هــا در چهارفصــل منتهــی بــه پاییــز 1۳۹۷ نســبت 

ــوده اســت. ــز ســال گذشــته ۳۳ درصــد ب ــه پایی ب
تــورم تولیدکننــده محصــوالت مرغداری های صنعتی پاییز امســال 
بــه عــدد 4۷0.54 درصــد رســید کــه ۳2.۷1 درصد نســبت به فصل 
گذشــته )تــورم فصلــی( افزایــش و ۷0.2۸ درصــد نســبت بــه فصــل 
 مشــابه ســال گذشــته )تــورم نقطه به نقطــه( افزایــش داشــته اســت. 

ــه ترتیــب  ــورم تولیدکننــده گــروه مــرغ و تخم مــرغ ب همچنیــن ت
ــرخ  ــا ۳۹.5۶ و 1۸.24 درصــد رشــد، افزایــش ۳2.۷1 درصــدی ن ب
ــرغ و  ــروه م ــد. گ ــم زده ان ــتان را رق ــل تابس ــه فص ــبت ب ــورم نس ت
تخم مــرغ بــه ترتیــب بــا ۹0.42 و ۳۶.۳1 درصــد افزایــش، موجــب 
افزایــش ۷0.2۸ درصــدی تــورم نســبت بــه فصل مشــابه ســال قبل 

شــده اند. 
بررســی شــاخص قیمــت تولیدکننــده محصــوالت مرغداری هــای 
صنعتــی کشــور در پاییــز 1۳۹۷ نشــان می دهــد کــه تمــام 
اســتان ها نســبت بــه فصــل تابســتان بــا افزایــش روبــه رو بــوده اســت و بیشــترین میــزان افزایــش بــه ترتیــب مربــوط بــه اســتان های گیــان و چهارمحــال و 

ــا 11۶.۳2 و ۹۹.۶۶ درصــد اســت.  بختیــاری ب
اســتان  به طوری کــه  داشــته اند،  افزایــش  گذشــته  ســال  مشــابه  فصــل  بــه  نســبت  کشــور  اســتان های  تمــام  همچنیــن 
اســت. کــرده  تجربــه  قبــل  ســال  مشــابه  فصــل  بــه  نســبت  را  قیمــت  افزایــش  بیشــترین  افزایــش،  درصــد   2۷2.25 بــا   گیــان 

نــرخ تــورم مــرغ در پاییــز بــه 525.۷۸ واحــد رســیده کــه نســبت بــه فصــل تابســتان ۳۹.5۶ درصــد افزایــش و نســبت بــه فصــل مشــابه ســال گذشــته ۹0.42 
درصــد افزایش یافتــه اســت. 

همه اقام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب ۳1.۹۶، 1۶.5۹ و 12۳ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته اند.
همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب ۷۹.4۹، 5۳.۹4 و 24۶.05 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد کرده است. 

پاییــز امســال نــرخ تــورم تخم مــرغ بــه ۳5۶.5۷ واحــد رســیده کــه نســبت بــه فصــل قبــل 1۸.24 درصــد افزایــش و نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 
۳۶.۳1 درصــد افزایش یافتــه اســت. 

در ایــن گــروه تخم مــرغ نطفــه دار و تخم مــرغ خوراکــی بــه ترتیــب 2۹.2۸ و ۹.۳0 درصــد نســبت بــه فصــل قبــل افزایــش نشــان می دهــد. همچنیــن اقــام 
مذکــور نســب بــه فصــل مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب 42.۹۹، ۳0.4۸ درصــد افزایــش داشــته اســت.

هزینه تولید محصوالت پروتئینی 33 درصد افزایش یافت
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ــه  ــه واردات 50 رأس گاو از س ــدام ب ــی اق ــینا به تازگ ــگاه ابن س پژوهش
ــن  ــت. ای ــرده اس ــن( ک ــن و اکتی ــاروله، لیموزی ــتی )ش ــر گوش ــژاد برت ن
ــا اســتفاده  ــرار اســت ب ــون در کشــور وجــود نداشــته و ق ــژاد تاکن ســه ن
از فنــاوری »تولیــد خــارج رحمــی جنیــن«، گوســاله های گوشــتی ممتــاز 

ــد. ــاز گوشــت کشــور را تأمیــن کن ــه و بخشــی از نی تهی
ــوژی  ــروه جنین شناســی و آندرول ــادری، عضــو گ ــر محمدمهــدی ن دکت
ــیس  ــال ۷۷ تأس ــینا از س ــگاه ابن س ــت: پژوهش ــینا گف ــگاه ابن س پژوهش
شــد و اکنــون بــا ســه پژوهشــکده در تولیدمثــل و ســرطان و یــک مرکــز 
رشــد و دو مرکــز خدمــات )یــک مرکــز درمــان انســانی و یــک مرکــز بایــو 

فــارم در تولیدمثــل دام( مشــغول فعالیــت اســت.
نــادری در ادامــه بــه پــروژه »تولیــد خــارج رحمــی جنیــن« اشــاره کرد و 
افــزود: بــا توجــه بــه وضعیــت علوفــه، مراتــع و آب وهــوای کشــور، افزایــش 
تعــداد دام در ایــران مقرون به صرفــه نیســت امــا از طــرف دیگــر بــا عنایــت 
بــه افزایــش نیــاز بــه محصــوالت لبنــی و گوشــتی بنابرایــن الزم اســت بــا 

اســتفاده از فنــاوری، بــازده تولیــد در یــک دامــداری را افزایــش داد.
وی از واردات 50 رأس گاو نــژاد برتــر بــرای تولیــد خــارج رحمــی جنیــن 
ــا ۶0  ــوان 50 ت ــر گاو می ت ــن روش از ه ــرد: در ای ــام ک ــر داد و اع خب

جنیــن در ســال تولیــد و بــرای بهبــود صفــات، تولیــد هدفمنــد گوســاله 
)نــر یــا مــاده( و …اســتفاده کــرد.

نــادری بــا اشــاره بــه فعالیــت گســترده برخــی شــرکت های بین المللــی 
در ایــن حــوزه خاطرنشــان کــرد: در دنیــا برخــی شــرکت ها بــا ایــن روش 
ــی  ــا 50 گاو واردات ــا فعــًا ب در مــاه ۶0 هــزار جنیــن تولیــد می کننــد، م

در مــاه می توانیــم ۳00 جنیــن تولیــد کنیــم.
وی افــزود: در حــال حاضــر در فــاز پایلــوت در شــش دامــداری ایــن کار 

انجام شــده و نتایــج خوبــی بــه دنبــال داشــته اســت.
ــوژی  ــی و آندرول ــروه جنین شناس ــو گ ــر عض ــیرازی دیگ ــل ش ابوالفض
ــروژه  ــن پ ــح کوتاهــی در خصــوص ای ــا توضی پژوهشــگاه ابن ســینا هــم ب
گفــت: ایــن کار از 1۸ ســال پیــش در دانشــگاه شــهرکرد پایه ریــزی شــد 
و اولیــن بــره در ایــن دانشــگاه بــه دنیــا آمــد و ســپس بــه ایــن نــوع خــاص 

از فعالیــت رســید.
شــیرازی افــزود: مــا ســعی کردیــم حداکثــر دقــت در مــورد واردات ایــن 
ــا و  ــم، همفکری ه ــج را کســب کنی ــن نتای ــا بهتری ــود ت ــا انجــام ش نژاده
ــا  ــم داده ت ــدت دست به دســت ه ــن م ــاد دانشــگاهی در ای مســاعدت جه

امــروز ایــن کار انجــام شــود.

واردات سه نژاد برتر گاو گوشتی برای تولید خارج رحمی جنین

ــارس در  ــوب ف ــک جن ــول اتوماتی ــه ف ــن گلخان ــاح اولی ــم افتت در مراس
الرســتان، معاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در بخشــی از ســخنان خــود بیــان 
ــه ســمت  ــه کشــاورزی ب ــد ک ــران ایجــاب می کن ــود آب در ای داشــت: کمب
ــت دار  ــای اولوی ــم از برنامه ه ــن مه ــود و ای ــت ش ــه ای هدای ــت گلخان کش

ــت. ــاورزی اس ــاد کش وزارت جه
عبــاس کشــاورز کشــت نشــایی را در کاهــش مصــرف آب مؤثــر دانســت و 
ــا  ــی و ذرت در گلخانه ه ــبزی، صیف ــه، س ــایی پنب ــت نش ــون کش گفت: اکن
ــد. ــد کشــور کمــک کن ــود تولی ــه بهب ــد ب ــم می توان ــن مه شروع شــده و ای

در ادامــه مراســم  مدیــر جهــاد کشــاورزی الرســتان بــا اشــاره بــه 
ــه فــول اتوماتیــک تولیــد نشــا در جنــوب فــارس  اینکــه ایــن اولیــن گلخان
ــران اســت و  ــه جــز معــدود گلخانه هــای ای ــادآور شــد: ایــن گلخان اســت، ی

دارد. آب  مصــرف  در  بی نظیــری  صرفه جویــی 
ــه، تولیــد نشــاهایی  ــن گلخان ــزود: هــدف از احــداث ای ــرزاد قاســمی  اف ف
ــراض  ــات و ام ــاری زا، آف ــل بیم ــی، عوام ــای محیط ــه از تنش ه ــت ک اس

ــتند. ــون هس مص
ــه  ــان اینکــه، گلخان ــن طــرح بابی ــه مراســم مجــری ای ــن در ادام  همچنی
فــول اتوماتیــک از نــوع گوتیــک بــا پوشــش پلــی کربنــات اســت، 
ــا و  ــور ایتالی ــه کش ــوط ب ــه مرب ــیون به کاررفت ــوژی مکانیزاس گفت: تکنول

ســازه های ایرانــی اســت.
مجــری ایــن طــرح تصریــح کــرد: ظرفیــت تولیــد نشــاء در ایــن 
گلخانه، 10 میلیــون نشــاء در ســال و ظرفیــت تولیــد در هــر دوره ۳ میلیــون 

ــاء اســت. ــدد نش ع
گفتنــی اســت افتتــاح اولیــن گلخانــه تولیــد نشــا فــول اتوماتیــک جنــوب 
ــر جهــاد کشــاورزی، اســفندیاری و  ــاون وزی ــا حضــور کشــاورز مع ــارس ب ف
ــر  ــان مدی ــی، دهق ــدات گیاه ــس تولی ــان رئی ــر، پژم ــاوران وزی ــر مش مهاج
ــی  ــط عموم ــر رواب ــور مدی ــدی پ ــی، واح ــر باغبان ــاکاری مدی ــت، پ زراع
ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس، حســنی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
ــتان،  ــاورزی الرس ــاد کش ــر جه ــازمان و مدی ــاون س ــمی مع ــتان، قاس الرس

ــردم انجــام شــد. ــف م ــاد کشــاورزی و قشــرهای مختل کارشناســان جه
محصــوالت نشــاء ایــن گلخانــه شــامل بادمجــان، فلفــل، طالبــی، هندوانــه، 

گوجــه، خیــار، گل و گیاهــان دارویــی اســت.
ــن،  ــاحت زمی ــار مس ــا و 2 هکت ــع زیربن ــه با 5۳40 مترمرب ــن گلخان ای
ــرای اولیــن  بااعتبــاری بالغ بر 40 میلیــارد ریــال توســط بخــش خصوصــی ب
ــر  ــش از 15 نف ــرای بی ــت و ب ــده اس ــدازی ش ــارس راه ان ــوب ف ــار در جن ب

دارد. اشــتغال زایی 

کشت گلخانه ای از برنامه های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی
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18

میکوریزا و اثرات تغذیه ای آن در گیاه میزبان
تحقیقــات متعــدد نشــان می دهــد کــه فســفر، ازت، 
پتاســیم، روی، مــس، گوگــرد، کلســیم و آهــن توســط 
سیســتم میکوریــزا جــذب و بــه گیــاه منتقل می شــوند. 
به طورکلــی مکانیســم جــذب از طریــق افزایــش حجــم 
خــاک قابل دســترس توســط ریســه های قــارچ صــورت 
ــش  ــترین نق ــی، بیش ــر غذای ــن عناص ــرد. در بی می گی
ــن آن در جــذب  ــزا در جــذب فســفر و کمتری مایکوری
ــاد ازت  ــش زی ــب پخ ــودن ضری ــل دارا ب ــه دلی ازت، ب

اســت. 
سیســتم های  به وســیله  ازت  جــذب  افزایــش 
میکوریزایــی به خصــوص در میکوریزاهــای بیرونــی 
همزیســت بــا گیاهــان جنگلــی مشــاهده شــده اســت. 
ــد،  ــی باش ــطح پایین ــاک در س ــفر خ ــه فس هنگامی ک
سیســتم میکوریــزا جــذب فســفر می کنــد و درنتیجــه 
رشــد گیــاه را بــه نحــوه چشــمگیری افزایــش می دهــد. 
هیف هــا قــادر هســتند فســفات را از 15 ســانتی متری 
ســطح ریشــه تــا چنــد متــری عمــق خــاک زیــر ریشــه 
دریافــت کننــد. همچنیــن هیف هــا در منافــذی از خاک 
ــنده  ــای کش ــوذ تاره ــکان نف ــه ام ــد ک ــوذ می کنن نف
ریشــه وجــود نــدارد. )قطــر تارهــای کشــنده حداقل 20 
ــر 1-2  ــا حداکث ــه هیف ه ــت درحالی ک ــر اس میکرومت
میکرومتــر هســتند(. به عــاوه هیف هــا از راه افزایــش 
ــر ریشــه،  ــش طــول مؤث ــا از راه افزای ــاس ی ســطح تم
جــذب عناصــر غذایــی را به شــدت افزایــش می دهنــد. 
ــک  ــر ی ــکاران )1۹۹2(، ه ــن و هم ــارات آل ــق اظه طب
ــی 4 ســانتی متر  ــب خــاک دارای 2 ال ســانتی متر مکع
ــش از 50  ــنده و بی ــای کش ــر تاره ــا 2 مت ــه، 1 ت ریش
ــر هیــف می باشــد. قســمت اعظــم فســفر موجــود  مت
در خــاک غیــر محلــول و غیرقابــل اســتفاده مســتقیم 

گیــاه اســت. مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت کــه 
میکوریزاهــا می تواننــد آنزیــم فســفاتاز ســنتز کننــد و از 
ایــن راه امــکان دسترســی بــه فســفر را افزایــش دهنــد. 
ــده  ــیدهای کات کنن ــا اس ــواع میکوریزاه ــی از ان برخ
تولیــد می کننــد و از ایــن راه حالیــت فســفر را بــرای 

ــد. ــش می دهن ــذب افزای ج

نقش میکوریزا در بهبود جذب آب
ــزا  ــه میکوری ــود دارد ک ــادی وج ــیار زی ــواهد بس ش
ــاه و  ــی گی ــط آب ــی در رواب ــبب تغییرات ــد س می توان
ــاه  ــل در گی ــا تحم ــکی و ی ــه خش ــت ب ــود مقاوم بهب
میزبــان شــود. بســیاری از محققــان، ایــن خصوصیــت 
را یــک واکنــش ثانویــه درنتیجــه بهبــود جــذب عناصــر 
غذایــی می داننــد. افزایــش هدایــت هیدرولیکــی آب در 

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــی ب ــان میکوریزای درون گیاه
بــه  ریشــه  ســطح  مجمــوع  افزایــش   )1
میســیلیومی  وســیع  پوشــش  ایجــاد  دلیــل 
کشــنده تارهــای  و  ریشــه  منطقــه   در 
ــه درون کورتکــس ریشــه و ازآنجــا  ــف ب ــوذ هی 2(  نف
بــه منطقــه آنــدودرم، مســیر کــم مقاومــی را در عــرض 
ــا  ــی آورد و آب ب ــم م ــت آب فراه ــرای حرک ــه ب ریش
مقاومــت کمتــری در عــرض ریشــه تــا رســیدن بــه آوند 

ــود. ــرو می ش ــی روب چوب
۳( هیــف از راه افزایــش جذب عناصــر غذایی، مقاومت 
ــد. ــش می ده ــه کاه ــال آب را در درون ریش ــه انتق  ب
داده  افزایــش  را  ریشــه  رشــد  میکوریــزا   )4
از  گســترده  سیســتم  آن یــک  دنبــال  بــه  و 
می نمایــد. فراهــم  آب  جــذب  بــرای  را   ریشــه 

باغ من آبادتر و زراعت من پربارتر است!
هرآنچه باید درباره کود بدانیم

)قسمت چهارم(ادامه از شماره قبل
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19  Co2 در مطالعــات دیگــری مشــخص شــد که جــذب
در حضــور نــور در گیاهــان میکوریزایی بیشــتر اســت، 
 Co2 لــذا فتوســنتز باالتــری دارنــد. افزایــش جــذب
در گیاهــان میکوریزایــی مربــوط بــه کاهــش مقاومت 
 Co2 ــور ــرای عب ــی ب ــلول های مزوفیل ــع س ــاز مای ف
اســت. هرایــد و لیتــون )1۹۸۸(، روابــط آبــی گیــاه را 
در ســطوح مختلــف غلظت فســفر مــورد بررســی قرار 
دادنــد. در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه بــا افزایش 
میــزان فســفر خــاک تأثیــر مفیــد میکوریــزا کاهــش 
می یابــد و حداکثــر تأثیــر میکوریــزا در ســطوح پایین 
فســفر ظاهــر می شــود. میلــر )2000(، گــزارش 
نمــوده اســت کــه در گیاهــان میکوریزایــی بــه دلیــل 
افزایــش فتوســنتز و تولیــد بیشــتر مــواد فتوســنتزی 
ــرف آب  ــی مص ــی، کارای ــد آب مصرف ــه ازای واح ب
ــان  ــی )1۹۸۸( بی ــی و کاراک ــد. قاض ــش می یاب افزای
داشــتند کــه گیاهــان میکوریزایــی بــه ازای تولیــد هر 
واحــد مــاده خشــک آب کمتــری مصــرف می کننــد؛ 
بنابرایــن WUE باالتــری دارنــد و WUE در گیاهــان 
میکوریزایــی در شــرایط تنــش خشــکی محســوس تر 

اســت.

میکوریزا و اختصاص مواد فتوسنتزی:
ــان  ــه گیاه ــود دارد ک ــادی وج ــیار زی ــواهد بس ش
می تواننــد ســرعت فتوســنتز خــود را افزایــش دهنــد 
تــا نیازهــای همزیســت خــود را تأمیــن نماینــد. ایــن 
ــش  ــرگ و افزای ــطح ب ــش س ــق افزای ــل از طری عم
مقــدار تثبیــت Co2 بــه ازای واحــد وزن بــرگ 
انجــام می گیــرد. گیاهــان میکوریزایــی در دوره هــای 
 Co2 ــی ــر میکوریزای ــان غی ــر از گیاه ــکی بهت خش
را جــذب می نماینــد. آلــن و همــکاران )1۹۸۶(، 
ــواد  ــال بیشــتر م ــا وجــود انتق ــه ب ــان داشــتند ک بی
ــی،  ــان میکوریزای ــه ها در گیاه ــه ریش ــنتزی ب فتوس
ــذارد.  ــک نمی گ ــر وزن خش ــری ب ــال تأثی ــن انتق ای
ایــن محققــان تائیــد کردنــد کــه بخشــی از فتوســنتز 

اضافــی در گیاهــان میکوریزایــی به وســیله خــود 
ــود. ــرف می ش ــزا مص میکوری

میکوریزا و واکنش های مرفوفیزیولوژیکی:
گاهــی اوقــات سیســتم های میکوریزایــی تغییــرات 
کــه  می نماینــد  ایجــاد  گیــاه  در  را  مرفولــوژی 
ــاه  ــب تر گی ــد مناس ــاء و رش ــود بق ــرانجام آن بهب س
اســت. کریشــنا و همــکاران و )1۹۸1( بیــان داشــتند 
ــر  ــا را تغیی ــه برگ ه ــش و زاوی ــزا پیچ ــه میکوری ک
ــن واکنــش را در جهــت تنظیــم  ــاه ای می دهــد و گی
ــادل  ــراری تع ــع و برق ــذب تشعش ــت ج و محدودی
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــام می ده ــرگ انج ــرژی در ب ان
گیاهــان غیــر میکوریزایــی از زیــادی جــذب تشعشــع 
و گرمــا بشــدت آســیب دیده و کاهــش رشــد نشــان 
دادنــد. آلــن و همــکاران )1۹۸2( گــزارش کردنــد کــه 
تغییــرات هورمونــی در گیاه با آلودگــی میکوریزایی در 
ارتباط اســت و تغییــرات مرفولوژیک بــرگ را درنتیجه 
واکنــش بــه تغییــرات هورمون هــای گیاهــی گــزارش 
کردنــد. همچنیــن ایــن دانشــمندان در ســال 1۹۸0 
ــا و ریشــه  ــش غلظــت ســیتوکنین را در برگ ه افزای
کراس هــا کــه همزیســتی میکوریزایــی داشــتند 
ــان  ــال 1۹۸۶ نش ــن در س ــد. در ضم ــزارش کردن گ
ــزا  ــکی میکوری ــش خش ــرایط تن ــه در ش ــد ک دادن
فنولــوژی گل را بــه تأخیــر می انــدازد. در ضمــن 
دانشــمندان دیگــری افزایــش میــزان کلروفیــل را در 

ــد. ــزارش کرده ان ــی گ ــان میکوریزای گیاه

فســفات های  حل کننــده  میکروارگانیســم های 
ــول: نامحل

فســفات  حل کننــده  میکروارگانیســم های 
به صــورت ســاپروفیت در منطقــه ریشــه )ریزوســفر( 
فعالیــت نمــوده و با مصرف ترشــحات ریشــه ترکیبات 
نامحلــول فســفات )ماننــد تــری کلســیم فســفات( را 
ــد.  ــاه درمی آورن ــذب گی ــول قابل ج ــورت محل به ص

ایــن میکروارگانیســم ها بــا تولیــد و ترشــح اســیدهای 
ــک،  ــک، سوکســینیک، پیروپیونی ــم از مالی ــی اع عال
الکتیــک، ســیتریک، کتوگلونیــک، در حالیــت 
فســفات های معدنــی و کــم محلــول مؤثــر می باشــند 
و بعــاوه بســیاری از آن هــا بــا تولیــد آنزیــم فســفاتاز 
آزاد شــدن فســفر از ترکیبــات آلــی فســفر دار را 

موجــب می شــوند.

باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه:
باکتری هــای ریزوســفری مــواد ســیدروفور به عنوان 
ریزوباکتری هــای افزاینــده رشــد گیــاه توصیــف 
می شــوند. ایــن گــروه از حاصلخیــز کننده هــا بــا تولید 
ترکیبــات آلــی خــاص کــه قــادر بــه تشــکیل کات با 
آهــن فریــک هســتند و می تواننــد در تأمیــن آهــن 
ــی  ــر باشــند. ســیدروفورهای میکروب مــورد نیــاز مؤث
مولکول هــای آلــی نســبتاً درشــتی هســتند کــه میل 
ترکیبــی شــدیدی بــرای پیونــد شــدن بــا +۳Fe دارند 
ــد.  ــم می کنن ــذب فراه ــن قابل ج ــی کات آه و نوع
ایــن باکتری هــا بیشــتر از جنــس پســودوموناس بــوده 
امــا لیــت انــواع دیگــر آن هــا در حال گســترش اســت. 
ثابت شــده اســت کــه تولید و ترشــح ســیدروفورهایی 
ماننــد ریزوباکتیــن می توانــد در شــرایط کمبــود آهن 
محیــط در قابلیــت جــذب آن بــرای لگومینوزهــا مؤثر 
باشــد. همچنیــن مشــخص شــده اســت کــه باکتــری 
ریزوبیــوم تریفولــی در گره هــای ریشــه شــبدر عــاوه 
ــیدروفور  ــد س ــی تولی ــاک توانای ــت ازت خ ــر تثبی ب
ــد  ــان می توان ــاه میزب ــه گی ــا ب ــح آن ه داشــته و تلقی
به طــور چشــمگیری در قابلیــت جــذب آهــن خــاک 
ــای ریزوســفری  ــر باکتری ه ــروه دیگ ــر باشــد. گ مؤث
ــرار  ــه ق ــورد توج ــرل م ــو کنت ــل بی ــوان عام به عن
ــال برخــی از ســویه های  ــوان مث ــه اســت. به عن گرفت
ریزوبیــوم می تواننــد بــا تولیــد متابولیت هــای ســمی 
)ریزوبیوتوکســین( از ایجــاد بیمــاری ریشــه توســط 
قارچ هــای ماننــد فیتوفتــورا و ریزوکتونیــا جلوگیــری 
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کــرده و در حفــظ ســامتی گیــاه مؤثــر واقــع شــوند.

سایر نقش های مفید باکتری های ریزوسفری
1- تولیــد هورمون هــای رشــد گیــاه کــه نتیجــه آن 
 بهبــود جــذب آب و عناصــر غذایی توســط گیاه اســت.

ــک:  ــور گیاه ــی و ظه ــود جوانه زن ــر روی بهب 2- تأثی
ــزا  ــی ماننــد ســویا و کل ــه گیاهان ایــن تأثیــر روی دان
ــزارش  ــادا گ ــودوموناس در کان ــا پس ــح ب ــی از تلقی پ

شــده اســت.
۳-  تأثیــر سینرژیســتی بــا ریزوبیــوم هــا: مشــاهده 
شــده اســت کــه بــذر لگوم هــای مختلــف هنگامی کــه 
باکتری هــای  بــا  ریزوبیــوم  بــا  تلقیــح  ضمــن 
ــداد  ــش تع ــب افزای ــردد موج ــح گ ــفری تلقی ریزوس
ــش  ــور افزای ــا، همین ط ــه و وزن آن ه ــای ریش غده ه
ــد محصــول گیاهــان  ــن تولی ــاال رفت تثبیــت ازت و ب

ــوز شــده اســت. لگومین
ــد  ــای آنتی بیوتیــک مانن ــذر ترکیب ه ــد ب  4- تولی
باکتریوســین ها بــرای حــذف عوامــل بیمــاری زا و نیــز 
ــدن  ــال ش ــرای فع ــاه ب ــاع گی ــای دف ــک ژن ه تحری

ــی ــواع طبیع ــم های ان مکانیس

میکروارگانیســم های تبدیــل کننــده مــواد آلــی زائد 
ــت به کمپوس

قارچ هــا  از  انواعــی  شــامل  میکروارگانیســم ها 
ســریع تر  تبدیــل  بــرای  کــه  باکتری هاســت  و 
بازمانده هــای آلــی و تولیــد کمپوســت مــورد اســتفاده 
قــرار می گیرنــد. کمپوســت یــک کــود آلــی و حاصــل 
از مجمــوع تغییــر و تبدیل هایــی اســت کــه روی انــواع 
ــی  ــه توال ــوری درنتیج ــی و جان ــای گیاه بازمانده ه
ــه  ــم ها ب ــف میکروارگانیس ــای مختل ــت گروه ه فعالی
ــد  ــن فرآین ــرآورده ای ــب ف ــد به این ترتی ــود می آی وج
میکروبــی می توانــد یــک کــود بیولوژیکــی )زیســتی( 
ــه  ــت ب ــی کمپوس ــود آل ــد ک ــود. تولی ــوب ش محس
طریقــه بیوتکنولوژیکــی و از کلیــه منابع آلــی از جمله 
زباله هــای خانگــی، ضایعــات کشــاورزی )بــاگاس 
نیشــکر، ضایعــات پســته، چــای و کاه و کلــش غــات، 
ســبوس برنــج و ...( و بازیافــت فاضاب هــای شــهری و 
خانگــی صــورت می گیــرد. در تولید آلــی از اکتیواتورها 
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــای آل ــا تخمیرکننده ه ی
شــامل قارچ هــای جنــس تریکودرهــا به عنــوان عنصــر 

تلقیــح بــر روی کمپوســت و کــود برگــی اســت. گاهی 
ــوان  ــز به عن ــپریلوس نی ــوال و آس ــا هومیک از قارچ ه
اکتیواتــور اســتفاده می شــود. ایــن قارچ هــا می تواننــد 
ــه  ــر و تجزی ــی و به طــور وســیع عمــل تخمی به راحت
ســلولز، همــی ســلولز و لیگنیــن را انجــام داده و تولید 
کمپوســت بســیار مفیــد باشــند. باکتری هایــی ماننــد 
ــت  ــه کمپوس ــز در تهی ــیتوناگا نی ــلولرموناس وس س
ــود  ــد می ش ــز تولی ــه نی ــیرابه زبال ــتند. ش ــر هس مؤث
کــه بــرای تقویــت خــاک و افزایــش عملکــرد گیاهــان 
به طــور معنــی داری مؤثــری اســت. تهیــه کمپوســت 
ــت  ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــاورزی نی ــات کش از ضایع
به عنوان مثــال اگــر مقــدار کلــش برنــج به طــور 
متوســط حــدود 5 تــن در هکتــار باشــد بــا کمپوســت 
کــردن آن حــدود ۳0 کیلوگــرم ازت، 5 کیلوگــرم 
ــرم  ــرد، ۷5 کیلوگ ــرم گوگ ــص، 5 کیلوگ ــفر خال فس
پتاســیم خالــص و 250 کیلوگــرم ســیلیس در هکتــار 

ــردد. ــاک برمی گ ــه خ ب

کرم های خاکی تولیدکننده ورمی کمپوست
ورمــی کمپوســت به طوری کــه پیشــوند ایــن 
ــد  ــت تولی ــی کمپوس ــی دارد نوع ــاره م ــاح اش اصط
ــه در  ــت ک ــی اس ــای خاک ــک کرم ه ــه کم ــده ب ش
نتایــج تغییــر و تبدیــل و هضــم نســبی بازمانده هــای 
آلــی در ضمــن عبور از دســتگاه گــوارش ایــن جانوران 
بــه وجــود می آیــد. تولیــد ورمــی کمپوســت فــن آوری 
ــواع خاصــی از کرم هــای خاکــی اســت  اســتفاده از ان
کــه بــه دلیــل تــوان رشــد و تکثیــر بســیار ســریع و 
ــی  ــواد آل ــواع م ــرای مصــرف ان ــی قابل توجــه ب توانای
زائــد، ایــن قبیــل مــواد غالبــاً مزاحــم را بــه یــک کــود 
ــور آرام  ــد عب ــل می کنن ــاال تبدی ــت ب ــا کیفی ــی ب آل
مــداوم و مکــرر از مســیر دســتگاه گوارش کــرم خاکی 
همــراه بــا اعمــال خــرد کــردن، ســائیدن، به هــم زدن 
ــن  ــف ای ــه در بخش هــای مختل ــوط کــردن ک و مخل
مســیر انجــام می شــود آغشــته کــردن ایــن مــواد بــه 
انواع ترشــحات سیســتم گوارشــی مانند ذرات کربنات 
ــای  ــی، متابولیت ه ــواد مخاط ــا، م ــیم، آنزیم ه کلس
و  گــوارش  دســتگاه  میکروارگانیســم ها  مختلــف 
باالخره ایجاد شــرایط مناســب برای ســنتز اســیدهای 
هومیــک در مجمــوع مخلوطــی را تولیــد می کنــد کــه 
خصوصیاتــی کامــاً متفــاوت بــا مــواد فــرو برده شــده 

پیــدا کــرده اســت. فــراورده ای کــه ورمــی کمپوســت 
ــی  ــاده ای آل ــی م ــاظ کیف ــود و از لح ــده می ش خوان
ــک و  ــواد هومی ــار از م ــده سرش ــم ش ــا PH تنظی ب
ــاه  ــرای گی ــذب ب ــرم قابل ج ــه ف ــی ب ــر غذای عناص
دارای انــواع ویتامین هــا، هورمون هــای محــرک رشــد 
گیــاه و آنزیم هــای مختلــف اســت. از لحــاظ ظاهــری 
به صــورت دانــه ای شــکل بــا رنــگ تیــره، بــدون بــوی 
نامطبــوع و دارای قابلیــت عرضــه تجارتی اســت. وجود 
100 عــدد کــرم خاکــی در مترمربــع قــادر بــه عبــور 
دادن حــدود 250 تــن خــاک در ســطح یــک هکتــار 
ــال  ــا 5 هــزار کیلومتــر راه و کان در ســال و حفــر 4 ت
در هکتــار در ســال اســت. در ضمــن تولید کمپوســت 
کرم هــا هــم بــه مقــدار بســیار زیــاد تکثیــر می شــوند 
کــه پــس از جــدا کــردن کــود از ایــن کرم هــا 
ــن  ــار از پروتئی ــی سرش ــاده غذای ــک م ــوان ی به عن
ــا ۷2 درصــد پروتئیــن برحســب وزن خشــک  )54 ت
بــدن( و حــاوی اســیدهای چــرب غیراشــباع )2/5 الــی 
۳ درصــد وزن خشــک بــدن( امــاح مفیــد ماننــد یــد 
ــوط  ــا مخل ــی و ی ــروش ماه ــداری، پ ــع مرغ در صنای
 کــردن در جیــره غذایــی دام اســتفاده می شــود.
مهم تریــن گونــه مــورد اســتفاده بــرای تولیــد ورمــی 
کمپوســت ایســنیا فتیــدا اســت کــه بــه دلیل ســرعت 
رشــد و تکثیــر و توانایــی کافــی بــرای مصــرف انــواع 
ــواع، مورداســتفاده  ــد بیــش از ســایر ان ــی زائ مــواد آل
قــرار می گیــرد عــاوه بــر آن از یــک گونــه اودریلــوس 
ــود،  ــتفاده می ش ــز اس ــت نی ــأ آن آفریقاس ــه منش ک
تولیــد ورمــی کمپوســت بیشــتر بــا اســتفاده از 
ــس  ــر و آمین ــای متافی ــی از جنس ه ــای محل گونه ه
انجــام گرفتــه اســت از ورمــی کمپوســت فعاً بیشــتر 
ــوان  ــتان ها و به عن ــه و نهالس ــبزی کاری ها، خزان در س
کــود گلدانــی بــرای پــروش گیاهــان زینتــی اســتفاده 
ــرای تولیــد قــارچ خوراکــی نیــز  می شــود. در هنــد ب

توصیــه  شــده اســت.
در دهه هــای گذشــته بــه دلیــل مصــرف کودهــای 
از  متعــددی  زیســت محیطی  اثــرات  شــیمیایی 
ــکاتی  ــاک و مش ــای آب وخ ــواع آلودگی ه ــه ان جمل
ــودات  ــر موج ــان و دیگ ــامتی انس ــوص س در خص
ــدار  ــاورزی پای ــت کش ــد. سیاس ــود آم ــه وج ــده ب زن
ــر آن  ــن را ب ــاورزی، متخصصی ــدار کش ــعه پای و توس
ــده در  داشــت کــه هــر چــه بیشــتر از موجــودات زن
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21 خــاک در جهــت تأمیــن نیازهــای غذایــی گیــاه کمک 

بگیــرد و بدین ســان بــود کــه تولیــد کودهــای زیســتی 
ــرن  ــر ق ــود زیســتی در اواخ ــد. نخســتین ک ــاز ش آغ
ــخ  ــت و از آن تاری ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــم م نوزده
ــه بعــد ســایر کودهــای بیولوژیــک ســاخته شــدند.  ب
ــای  ــد کوده ــه در تولی ــی( ک ــگان )ارگانیزم های اندام
ــاً  ــد عمدت ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــک م بیولوژی
از محیط زیســت جداســازی می شــوند. در شــرایط 
آزمایشــگاه در محیط هــای کشــت مخصــوص تکثیــر و 
ــرورش پیــدا می کننــد، آمــاده و مصــرف می شــوند.  پ
البتــه مصرف کودهــای زیســتی دیرینگی زیــادی دارد. 
تولیدکننــدگان محصــوالت بــرای تقویــت زمین هــای 
کشــاورزی، گیــاه تیــره ای بــه نــام لگومینــوز را کشــت 
ــا کشــت آن  ــد کــه ب ــاور بودن ــن ب ــر ای ــد و ب می کردن

ــد. ــدا می کن ــش پی ــاک افزای ــاروری خ ب
ــت  ــه جه ــاورزی ب ــد کش ــش تولی ــا افزای ــروزه ب ام
ــه رشــد جمعیــت در حــال  ــع نیازمندی هــای رو ب رف
گســترش، نگرانــی در مــورد آینــده تأمیــن غــذا بــرای 
مــردم مطــرح گردیــده اســت. آلودگی هــای آب، 
ــه  ــات ب ــت آف ــوا و فرســایش خــاک، مقاوم خــاک، ه
ســموم و گســترش کــود شــیمیایی ســبب گردیــد تــا 
ــه گذشــته و کشــت های  ــع ب ــظ مناب ــه جهــت حف ب
ــوالت  ــد محص ــرای تولی ــس ب ــم. پ ــی برگردی صنعت
ــا  ــالم و ب ــان هایی س ــه انس ــاک و درنتیج ــالم و پ س
نشــاط، هیــچ راهــی جــز کشــاورزی زیســتی نداریــم، 
کشــاورزی زیســتی و دامــی. اســتفاده از فرآورده هــای 
گیاهــی زیســتی رابطــه تنگاتنــگ بــا تندرســتی افــراد 

ــه دارد. جامع
ــرف  ــرای مص ــزون ب ــای روزاف ــه تقاض ــه ب ــا توج ب
فرآورده هــای کشــاورزی زیســتی کــه بــن مایــه آن بــر 
مدیریــت درســت خــاک و محیط رشــد گیــاه و درخت 
بنیــان اســت، به گونــه ای عمــل می شــود کــه در 
تغذیــه گیاهــان و درختــان، تعــادل بیــن عناصــر مورد 
نیــاز در خــاک بــه هــم نخــورد و در هنــگام رشــد نیــز، 
نیــازی بــه اســتفاده از ســموم و آفت کش هــا نباشــد؛ و 
در تغذیــه خــاک کشــاورزی، به جــای اســتفاده از کــود 
ــرگ،  ــر خاک ب ــی نظی ــای طبیع ــیمیایی از کوده ش
ــتفاده  ــی اس ــی و بیولوژیک ــای حیوان ــک و کوده جلب

شــود.
در صــورت نیــاز بــه مبــارزه بــا آفت هــا نیــز 
ــیمیایی،  ــای ش ــموم و آفت کش ه ــرد س ــای کارب به ج
از شــیوه های زیســتی همچــون ریزاندامــگان کارا، 
کفشــدوزک، زنبورهــا و باکتری هــا و یــا از ارقــام مقــاوم 
ــود  ــرداری می ش ــت و زرع، بهره ب ــا در کش ــه آفت ه ب
ــده  ــای اصــاح ش ــاورزی از دانه ه ــوع کش ــن ن و در ای
ژنتیکــی و در معــرض تابــش پرتــو قــرار گرفتــه 

اســتفاده نمی شــود.
از این ســو، محصــول نهایــی کــه بــه دســت مصــرف 
ــمی و  ــای س ــه  دور از باقیمانده ه ــد ب ــده می رس کنن
ــود. از ســوی  ــد ب ــده خواه ــاده نگه دارن شــیمیایی و م
دیگــر، فرآورده هــای خوراکــی بــا کیفیــت کــه 
ــث  ــا باع ــت نه تنه ــتی اس ــای زیس ــول کوده محص
ــن و  ــه تأمی ــود بلک ــدگان می ش ــت مصرف کنن رضای
تضمیــن ســامت جســمی آنــان را نیــز در پــی دارد.

ــو  ــد و نم ــرای رش ــد انســان ها ب ــز مانن ــان نی گیاه
بــه مــواد غذایــی نیــاز دارنــد. فتوســنتز تأمین کننــده 
ــر  ــت عناص ــاوه الزم اس ــت و به ع ــدرات اس کربوهی
معدنــی خاصــی از محیــط ریشــه جــذب گیــاه شــود. 
ــورت  ــان به ص ــه گیاه ــط ریش ــر توس ــذب عناص ج

ــود  ــه وج ــی ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــی نیس اختصاص
ــرای  ــودن آن ب ــر ضــروری ب عناصــر در گیــاه دلیــل ب
رشــد و نمــو نیســت. گیــاه قــادر بــه تشــخیص مــواد 
جــذب شــده از خــاک نیســت، چــون اگــر چنیــن بــود 
ــروری  ــرایط ض ــرد. ش ــذب نمی ک ــا را ج علف کش ه
بــودن عناصــر ایــن اســت کــه فقــدان عنصــر، رشــد 
زایشــی و رویشــی را بــا مشــکل مواجــه کنــد. بــا بــه 
ــود و  ــرف ش ــود برط ــم کمب ــر عائ ــردن عنص کار ب
عنصــر مســتقیماً در تغذیــه گیــاه نــه در فعالیت هــای 
شــیمیایی یــا میکروبیولــوژی خــاک یــا محیط کشــت 
ــه خــاک  ــر باشــد. برخــی از حشــره کش ها کــه ب مؤث
اضافــه می شــود از طریــق سیســتم آونــدی بــه تمــام 
قســمت های گیــاه منتقــل و در اثــر تغذیــه حشــره از 

ــود. ــرگ آن می ش ــه م ــر ب ــاه منج ــیره گی ش
 ۹0 درصــد وزن گیــاه را آب و ۹0 در صــد وزن 
مــاده خشــک را کربــن، هیــدروژن و اکســیژن تشــکیل 
عنصــر  را 14  باقی مانــده  درصــد  و 10  می دهــد 
ضــروری تشــکیل می دهــد. ایــن عناصــر شــامل 
عناصــر پرمصــرف و کم مصــرف و کلــر و ســدیم اســت.

عناصــر پرمصــرف: نیتروژن، فســفر، پتاســیم، کلســیم، 
ــم، گوگرد. منیزی

عناصــر کم مصــرف: آهــن، بــر، منگنــز، مــس، روی، 
ــدن، کلر. مولیب

توزیــع مــواد معدنــی در گیــاه: اگــر بــرگ در دمــای 
500 درجــه ســانتی گراد بــه مــدت 4 ســات قــرار داده 
شــود مشــخص می شــود کــه ۹5 – ۹0 درصــد بــرگ 
را آب تشــکیل داده اســت و دارای 10 – 5 درصــد 
مــاده خشــک اســت و 25 – 1 درصــد مــاده خشــک را 
مــواد معدنــی تشــکیل می دهــد. میــزان مــواد معدنــی 
ــن آن دارد.  ــت و س ــا باف ــدام ی ــوع ان ــه ن ــتگی ب بس
میــزان مــواد معدنــی در بذر بیشــتر از میوه و در ریشــه 
ــزرگ اســت. دی اکســید  کوچــک، بیشــتر از ریشــه ب
کربــن خــاک در ترکیــب با آب تشــکیل اســیدکربنیک 
می دهــد کــه باعــث شکســتن مــواد آلــی خــاک، ذرات 
خــاک. کودهــا می شــود و باعــث آزاد شــدن یون هــا و 

جــذب آن هــا توســط ریشــه می گــردد.

ــی  ــی: ظرفیــت تبــادل کاتیون ظرفیــت تبــادل کاتیون
بــه میــزان بــار منفــی ذرات خــاک مربــوط می شــود. 
برحســب واحــد اکــی واالن بــر 100 ســانتی متر مکعب 
ــی  ــر عناصــر غذای ــان می شــود. چــون غلظــت اکث بی
در داخــل ریشــه بیشــتر از محیــط رشــد اســت. بــرای 

ــه انــرژی اســت کــه از  جــذب مقادیــر اضافــی نیــاز ب
ــزان  ــردد. می ــل می گ ــد حاص ــتن قن ــق شکس طری

تبــادل کاتیونــی رس بیشــتر از مــواد آلــی اســت.
ــک  ــاوی نم ــا ح ــوالً کوده ــوری: اص ــاخص ش ش
ــزان  ــه می شــود می ــه خــاک اضاف هســتند و وقتــی ب
ــود  ــاب ک ــد. انتخ ــش می دهن ــاک را افزای ــک خ نم
مناســب کمــک می کنــد تــا غلظــت نمــک خــاک در 
حــد پاییــن حفــظ شــود. منظــور از شــاخص شــوری 
اثــری اســت کــه کودهــای مختلــف روی میــزان 
شــوری خــاک  دارنــد. شــاخص شــوری نیترات ســدیم 
ــایر  ــوری س ــاخص ش ــد و ش ــر می گیرن را 100 در نظ

ــد. ــدی می کنن ــاس آن رتبه بن ــر اس ــا را ب کوده
صدمــه شــوری بــه گیاهــان: میــزان غلظــت امــاح 
موجــود در خــاک و ســلول های ریشــه تعیین کننــده 
انتقــال مــواد از محلــول بــه داخل گیــاه اســت و جریان 
آب به طــرف غلظــت بیشــتر امــاح بــوده کــه معمــوالً 
ــلول های  ــتر از س ــاک بیش ــط خ ــزان آن در محی می
ــط  ــواد از محی ــان م ــت جری ــوده و ازاین جه ــه ب ریش

ــاه اســت. ــه داخــل ســلول های گی ریشــه ب
معموالً صدمه شــوری اســمزی اســت. در اثــر افزایش 
ــلول های  ــه آب از س ــط ریش ــک در محی ــت نم غلظ
ریشــه بــه محیــط ریشــه کشــیده می شــود درنتیجــه 
ــود  ــیده می ش ــارج از آن کش ــه خ ــلول ب ــوای س محت
وقتی کــه  می شــود.  پاســمولیز  دچــار  گیــاه  و 
پاســمولیز در تعــداد زیــادی از ســلول های گیــاه 
ــوژی اتفــاق می افتــد و  روی می دهــد خشــکی فیزیول
ــود. ــدید می ش ــی ش ــار کم آب ــه دچ ــلول های ریش  س

روش هــای کاهــش نمــک بســتر محیــط ریشــه: بــرای 
کاهــش میــزان شــوری خاک بایــد کودهای شــیمیایی 
را بــه مقــدار مناســب مصــرف کــرد. اگــر غلظــت نمک 
بــه حــدی برســد کــه باعــث کاهــش رشــد شــود، باید 
خــاک را شستشــو داد تــا نمــک اضافــی از خــاک خارج 

 . د شو
 122.۸  –  20۳.۸ نیــاز  مــورد  آب  میــزان 
و  اســت  بســتر  مترمربــع  هــر  در  آب  لیتــر 
بایــد آبیــاری  دومیــن  دقیقــه   ۳0 از   پــس 
ــا نمک هــا از خــاک خــارج شــود. اگــر  انجــام شــود ت
ــاد باشــد ســومین و  ــی زی ــزان نمــک خــاک خیل می
ــاز اســت. زهکشــی  ــورد نی ــز م ــاری نی چهارمیــن آبی
ــود.  ــا می ش ــروج نمک ه ــث خ ــاک باع ــب خ مناس
ــاک  ــل در خ ــای قابل ح ــزان نمک ه ــی می به طورکل
می توانــد توســط آبیــاری کافــی و اســتفاده از محیــط 

ــا زهکشــی مناســب کنتــرل کــرد. کشــت ب
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بــه دنبــال اعــام خبــر واردات ۳0 هــزار تــن 
ــر رئیــس  ــرغ مهنــدس غامحســین جاف گوشــت م
هیئت مدیــره اتحادیــه سراســری مرغــداران کشــور در 
تمــاس بــا خبرنگار اخبــار ســبز ایران گفــت: بــه نظــر 
نمی رســد کــه دولــت ایــن اقــدام را بــرای مقابلــه بــا 
تولیدکننــدگان گوشــت مــرغ اتخــاذ کــرده اســت، اگر 
مجموعــه تصمیم گیرنــدگان ایــن اقــدام دور از تدبیــر 
را، بــا هــدف ســرکوب قیمــت گوشــت مــرغ و بــا ارز 
ارزان 4200 تومانــی انجــام داده انــد، آشــکار می شــود 
از شــرایط تولیــد گوشــت مــرغ فاصلــه زیــادی دارند و 

برآننــد تیشــه بــه ریشــه تولیــد مملکــت بزننــد.
مهنــدس غامحســین جافــر بــه خبرنــگار ما گفت: 
حتــی اگــر فــرض مقابلــه بــا قیمــت تولیــد داخــل در 
ــدگان  ــا تصمیم گیرن ــت ی ــان نباشــد و قصــد دول می
ــرغ  ــره اســتراتژیک گوشــت م فرادســت ایجــاد ذخی
ــت؛  ــانه نیس ــم دوراندیش ــت بازه ــوده اس ــان ب در می
ــزی آشــکار می ســازد  ــام جوجــه ری ــار و ارق ــرا آم زی
ــش از  ــده بی ــاه آین ــی دو م ــی یک ــل ط ــد داخ تولی
ــت و  ــت می توانس ــت. دول ــل اس ــرف داخ ــاز مص نی
ــا تبعیــت از شــعار حمایــت از  ــد ب هم اکنــون می توان

تولیــد داخــل ایــن مقــدار از گوشــت مــرغ را در داخل 
تأمیــن و ذخیــره نمایــد.

ــت  ــع نیس ــت مطل ــد: گویا دول ــادآور ش ــان ی ایش
ــازار  ــودن ب ــم نب ــل تنظی ــه دلی ــت ب ــه مدت هاس ک
ــا  ــن نهاده ه ــد تأمی ــدار 40 درص ــی مق ــا حت نهاده ه
ــد  ــا فرآین ــد ب ــگام و هم رون ــه هن ــه ای ب ــا ارز یاران ب
ــرغ  ــت م ــدگان گوش ــت تولیدکنن ــه دس ــد ب تولی
ــو  ــر کیل ــی ه ــده واقع ــت تمام ش ــد و قیم نمی رس
گوشــت مــرغ زنــده بــرای مرغــداران درب مرغــداری 
بــا احتســاب فقــط 12 درصد ســود متعــارف باالتــر از 
۹۷00 تومــان اســت و بــدون ســود ۸۷00 تومــان این 
ــودی تدریجــی تولیــد  ــه ناب تصمیمــات نســنجیده ب

ــد. ــرغ می انجام ــت م گوش
مهنــدس جافــر با تشــریح فرآیند تولید و مشــکات 
ــع نهاده هــا و جوجــه  ــرای تأمیــن به موق مرغــداران ب
یــک روزه گفــت: مرغداران در سراســر کشــور با ارســال 
ــت  ــدام دول ــن اق ــه ای ــب ب ــه این جان ــی ب پیام های
اعتــراض کرده انــد و از ایــن تصمیــم بــدون مشــورت 
بــا تشــکل های مرغــداری ســخت گله منــد هســتند.

ــران(:  ــبز ای ــار س ــان )اخب ــده جه ــاورزی آین کش

پیــش از واردات ایــن محمولــه، مجلــه صنایــع 
ــور، در  ــی، دام و طی زیرســاخت های کشــاورزی، غذای
شــماره دی مــاه خــود بــا اختصــاص روی جلــد مجلــه 
بــه تیتــر »نجــات صنعــت مرغــداری از لبــه پرتــگاه 
ــا  ــرمقاله ب ــم س ــارم و پنج ــتون چه ــودی« در س ناب
تحلیلــی دقیــق، شــرایط موجــود واردات را پیش بینی 

ــد: ــود توجــه فرمایی ــرده ب ک
جوجــه یــک روزه بــه ۳200 تــا ۳۳00 تومــان 
افزایــش یافتــه و به تبــع ایــن تکانه هــا و بــا احتســاب 
هزینه هــای ســربار، قیمــت گوشــت مــرغ نیــز از مــرز 
ــور  ــی عب ــای صنف ــان در واحده ــزار 500 توم 1۳ ه
کــرده و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد، امــا تــداوم 
ایــن وضــع، صنعــت مرغــداری را در مقابــل دولــت و 
ــد داد،  ــرار خواه ــت ق ــن صنع ــل ای ــت را در مقاب دول
کمــا اینکــه اقداماتــی بــرای واردات جوجــه یــک روزه 
صــورت گرفتــه اســت و اگــر عرضــه ذخایــر گوشــت 
مــرغ بــا قیمــت ۸ هــزار و 500 تومانــی نتوانــد تعــادل 
ــازار را حفــظ کنــد احتمــال اقــدام بــه واردات ایــن  ب
کاال بــه زودی و حداقــل بــرای شــب عیــد دور از انتظار 

! نیست

الزامتوزیعنهادههایوارداتیاخیر
ازطریقاتحادیهسراسریبرایتثبیتقیمت

ــه سراســری و تشــکل ها در  ــی توســط اتحادی ــای واردات ــه نهاده ه ــد ک ــارف ایجــاب می کن ــوذ واســطه های غیرمتع ــفته بازار و نف ــرایط آش ــر: ش جاف
میــان مرغــداران توزیــع شــود.

غامحســین جافــر رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه سراســری مرغــداران کشــور در گفتگــو بــا خبرنگار کشــاورزی آینــده جهــان )اخبــار ســبز ایــران( 
ــطه های  ــا و واس ــوالن دالل ه ــری از ج ــرای جلوگی ــو ب ــویا و ج ــل ذرت، س ــتی های حام ــی کش ــای واردات ــص محموله ه ــه ترخی ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــا نظــارت توســط تشــکل های سراســری  ــا ب ــن نهاده ه ــر جهــاد کشــاورزی دســتور دهــد کــه بخــش عمــده ای از ای ــارف ضــروری اســت وزی غیرمتع

ازجملــه اتحادیــه سراســری مرغــداران کشــور توزیــع شــود.
ــه  ــم ب ــی، متأســفانه بازه ــای تحویل ــر محموله ه ــور دام ب ــه شــرکت پشــتیبانی ام ــرل همه جانب ــم نظــارت و کنت ــادآور شــد به رغ ــر ی ــدس جاف مهن
دالیــل مختلــف ازجملــه قــدرت نقدینگــی، واســطه ها بیشــتر از تولیدکننــدگان واقعــی بــه نهاده هــا دسترســی دارنــد و ایــن خــود موجــب افزایــش و 

ــداوم قیمــت می شــود. نوســان م
ــط  ــا توس ــع نهاده ه ــردد توزی ــا می گ ــت نهاده ه ــت قیم ــع تثبی ــد و مان ــفته می کن ــازار را آش ــه ب ــار ک ــده ناهنج ــن پدی ــا ای ــدی ب ــه ج راه مقابل
تشــکل های مختلــف مرغــداران اســت کــه امــکان نظــارت بــر آن هــا بســیار راحــت اســت؛ اگــر ایــن اقــدام ســازمان دهی شــود طبعــاً تشــکل ها ملــزم 

ــود. ــت می ش ــد تقوی ــوند و تولی ــازار می ش ــداران و ب ــه مرغ ــخگویی ب ــه پاس ب

سرکوب قیمت گوشت مرغ با واردات آسان، نابخردانه است
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23 اصالح نژاد برای سه مرحله زایش دوقلوزایی در سازمان اقتصادی کوثر

در این مجتمع؛ هزار 
بز پرتولید و 8 هزار 
گوسفند با نژادهای 
پرتولید پرورش 
می یابند. در کنار این 
مجتمع ۷ مجتمع 
دیگر هم در ۶ استان 
دیگر وجود دارد که 
حدود ۶۰ هزار راس 
دام پرتولید پرورش 
می دهند.

در مجموعــه شــرکت ســپیدان کوثــر متعلــق بــه ســازمان اقتصــادی کوثــر وابســته بــه بنیــاد شــهید، 2 نژاد بــز وارداتــی بــه نام هــای ســانن و آلپایــن و همچنین 5 نــژاد 
معــروف گوســفندی و همچنیــن نژادهــای اصیــل شــتر نگهــداری می شــوند.

 آن طــور کــه یاســر ترابــی مدیرعامــل ایــن مجتمــع تولیــدی می گویــد: هــدف از نگهــداری ایــن نژادهــای پرتولیــد، تولیــد آن هــا و معرفــی بــه کشــاورزان و تولیدکننــدگان 
اســت. این هــا نژادهــای پرتولیــد بــا عملکــرد بــاال هســتند. نژادهــای بــز را  از فرانســه آورده انــد کــه وزن بــز نــر از 12 تا ۸0 کیلوگــرم و وزن بــز ماده ۹ تا 50 کیلوگــرم 

اســت. میانگیــن تولیــد شــیر آن هــا هــزار و 122 کیلوگــرم طــی ۳00 روز شــیردهی اســت کــه بــا درصــد چربی ۳.5۸ درصــد اســت.
در ایــن مجتمــع؛ هــزار بــز پرتولیــد و ۸ هــزار گوســفند بــا نژادهــای پرتولیــد پــرورش می یابنــد. در کنــار ایــن مجتمــع ۷ مجتمــع دیگــر هــم در ۶ اســتان دیگــر وجــود 

ــد. ــرورش می دهن ــد پ دارد کــه حدود ۶0 هــزار راس دام پرتولی
ــن  ــای ای ــود. از ویژگی ه ــه ش ــور اضاف ــت کش ــد گوش ــه تولی ــن ب ــزار ت ــی تا ۳5 ه ــا سال 1400 س ــور ت ــد در کش ــای پرتولی ــن دام ه ــرورش ای ــا پ ــده ب پیش بینی ش
ــه  ــه مرحل ــه س ــا ب ــن دام ه ــژاد ای ــاح ن ــا اص ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــادی کوث ــازمان اقتص ــه س ــتند، اما برنام ــوزا هس ــه قل ــم س ــفندان ه ــت و گوس ــی اس بزها 4 قلوزای

ــد. ــت یابن ــی دس زایش 2 قلوزای
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تولیدارگانیک
در ســال 2015، پــس از ماحظــه تغییــر در حرکــت بــازار، خانــم کارتانــزا تصمیــم 
ــن  ــی پشــت ای ــد: »محــرک اصل ــد. او می گوی ــد بزن ــک را کلی ــد ارگانی ــت تولی گرف
تصمیــم، فشــار واقعــی در ایاالت متحــده بــرای آزاد شــدن آنتی بیوتیــک بــود«. مــن 
چنیــن اندیشــیدم کــه اگــر مــا قصــد خطــر بیشــتر بــرای عــدم اســتفاده از هــر گونــه 
ــره ارزش  ــم در زنجی ــعی نکن ــودم س ــن خ ــرا م ــس چ ــتیم، پ ــی را داش آنتی بیوتیک

حرکــت کنــم.«
ــر بیشــتر از یــک سیســتم رایــج معمولــی اســت و  هزینــه تولیــد ارگانیــک ۳ براب
ایــن عمدتــاً بــه دلیــل قیمــت خــوراک - به ویــژه ســویا اســت کــه در ســال جــاری 
ــن  ــه ای ــزود ک ــت. وی اف ــه اس ــد افزایش یافت ــاری بیش ازح ــادالت تج ــل مب ــه دلی ب
ــد  ــا ح ــه ت ــت ک ــی اس ــی، حیات ــده و مال ــم انداز مصرف کنن ــر دو چش ــت از ه فعالی

امــکان پایــدار و کارآمــد باشــد.
ــه ۶5 در  ــه در چهارخان ــی ۷ هفت ــوند و ط ــارم می ش ــک روزه وارد ف ــای ی جوجه ه

۶00 فوتــی مــرغ کــه هــر کــدام دارای ۳۷ هــزار پرنــده هســتند رشــد می کننــد.
ــا  ــن ی ــرارداد »اینتگریش ــک ق ــه را در ی ــم گل ــج و نی ــال، پن ــک س ــی ی ــارم ط ف
ــع جوجــه  ــرای Coleman Foods کــه مســئول مناب زنجیــره تأمیــن عمــودی« ب

ــد. ــرورش می ده ــتند پ ــوراک هس ــک روزه و خ ی
ــرای  ــه ب ــد ک ــت می رس ــرم گوش ــون کیلوگ ــه 2/۳ میلی ــاالنه ب ــد س ــزان تولی می

می خواهم هر آنچه انجام می دهم را به خوبی انجام دهم!
گزارشی از تولید مرغ ارگانیک در ایاالت متحده

تغذیــه 5۹ هــزار و ۸0۸ نفــر در ســال کافــی اســت. »مــن 
ــاورز  ــوان کش ــا به عن ــه م ــت ک ــب اس ــاً جال ــم واقع ــر می کن فک

می توانیــم بــا تولیدمــان انقــدر ثمربخــش و کارا باشــیم.«
پیاده سازی معیارهای تولید پایدار

ــداری  ــدف پای ــر محیط زیســت، نقــش مهمــی در ه نظــارت ب
خانــم کارتانــزا ایفــا می کنــد و از طریــق کمک هــای مالــی اداره 
حفاظــت از منابــع طبیعــی وزارت کشــاورزی ایاالت متحــده 
از  اســتفاده  شــامل  اقداماتــی  اســت  توانســته  او   ،)NRCS(
صفحــات بتنــی ســنگین در خــارج از مرغــداری و ســاختمان های 
ذخیره ســازی کــود بــرای کاهــش آلودگــی آب را بــه کار گیــرد. 
ــه  ــام مزرع ــراف تم ــی اط ــر گیاه ــک *باف ــن دارای ی او همچنی
اســت.، المپ هــای LED بــرق را در تمــام خانه هــای مــرغ نصــب 
کــرده اســت و دارای سیســتم کمپوســتینگ منحصربه فــرد 

ــرای بســتر و مــرغ اســت. ب

مترجم: مسعود انصاری
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آکسفورد

کشــاورزی پایــدار موضــوع داغ سراســر جهــان اســت، بــا فشــار بــر کشــاورزان تــا اطمینــان حاصــل 
ــت.  ــد اس ــکان کارآم ــد ام ــا ح ــن آوری ت ــتفاده از ف ــود و اس ــازی ک ــز از ذخیره س ــه همه چی ــود ک ش
ــا  ــد ت ــد می کن ــده بازدی ــگام ایاالت متح ــده پیش ــک تولیدکنن ــد ( (Poultry Worldاز ی ــری وورل پولت

ــد. ــه را دریاب نحــوه فعالیــت مزرع
ــا مصــرف  ــی در ایاالت متحــده اســت، ب ــن گوشــت مصرف ــه بزرگ تری ــال تبدیل شــدن ب ــرغ در ح م

ســالیانه 41.۶ کیلوگــرم در ســال 201۸ - 4 کیلوگــرم بیــش از 10 ســال پیــش.
بــا توجــه بــه  پیش بینــی مصــرف بــرای حفــظ رشــد، همــراه بــا افزایــش عاقــه مصرف کننــدگان در 
مــورد نحــوه تولیــد مــواد غذایــی آن هــا، یــک کنــش بزرگ تــر از گذشــته بــرای تولیدکننــدگان مــرغ 

وجــود دارد کــه تولیــد مــرغ تــا حــد امــکان کارآمــد، بهــره ور و پایــدار اســت.
جورجــی کارتانــزا (Georgie Cartanza)، یــک تولیدکننــده مرغ ارگانیــک در نزدیکــی دوور (Dover) در 
ــه ای در کشــاورزی،  ــم نداشــتن پس زمین ــزا، علیرغ ــم کارتان ســاحل شــرقی ایاالت متحــده اســت. خان
ــوان سرپرســت  ــی به عن ــس از فارغ التحصیل ــک شــغل طوالنی مــدت در صنعــت داشــته اســت. وی پ ی
گلــه بــرای پــردو )Perdue( - یکــی از بزرگ تریــن مارک هــای مصرف کننــده در ایاالت متحــده 
آمریــکا کار می کــرد - و بعــدازآن، قبــل از ســاخت اولیــن واحــد مرغــداری خــود در ســال 200۶، بــرای 

کار بــه مــزارع مونتــر (Mountaire Farms) رفــت.

ــه  ــر ۶0 ثانی ــه ه ــد ک ــه جدی ــتم تهوی ــک سیس ــا ی ــده ب ــرمایه گذاری ش ــارم س ف
ــد. ــام می ده ــوا را انج ــل ه ــه کام ــار مبادل یک ب

 Charlotte Cunningham:عکس

استفادهمجددازبستردرالنه
کارتانــزا توضیــح می دهــد: »بســتر بســیار گــران اســت، بنابرایــن 
بــزرگ می کنیــم،  بســتر ساخته شــده  روی  را  مــا جوجه هــا 

ــی  ــی دائم ــش گیاه ــا پوش ــی ب ــی، نوارهای ــای گیاه * بافره
هســتند کــه بــرای ردگیــری روان آب بــاران، کاهــش فرســایش 
خــاک و حفــظ مــواد مغــذی و خــاک در مزرعــه و کاهــش اثــر 
ــدار  ــد مق ــا می توانن ســیل های مخــرب طراحــی شــده اند. بافره
ــه دریاچه هــای  رســوب و آالینده هــای ناشــی از روان آب هــا را ب

نزدیــک، مراتــع یــا مســیل رودهــا ســوق دهنــد.

https://mountaire.com/
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25 ســپس آن هــا را میــان گله هــا قــرار می دهیــم. مــا دو قطعــه 
ــم:  ــن کار داری ــی ای ــام درســت و اصول ــرای انج ــزات ب تجهی
یکــی از آن هــا را بــرای پــودر کــردن هــر بخشــی از پوشــال 
ــم و  ــه کار می بری ــد دارد ب ــش از ۳0 درص ــت بی ــه رطوب ک
ســپس آن بخــش را در معــرض هــوا خشــک می کنیــم، 
دیگــری، بســتر را بــرای خنثــی کــردن همــه پاتــوژن هــای 
ــاره  ــه ایــن معنــی کــه پــس ازآن دوب مضــر گــرم می کنــد، ب

ــم. ــن کنی ــه په ــتر را در الن ــم بس می توانی
ــرورش  ــرای پ ــک ب ــا از آنتی بیوتی ــه م ــتر ک ــدر بیش »هرق
اســتفاده نمی کنیــم، حشــرات خوبــی در بســتر وجــود دارنــد 

ــود بخشــند.« ــور روده و ایمنــی را بهب ــد فل کــه می توانن
خانــم کارتانــزا همچنیــن یــک سیســتم تهویــه مخصــوص 
ــا به جــای اینکــه فقــط هــوای گــرم  طراحــی کــرده اســت ت
را خنــک کنــد، هــوای گــرم را نیــز از داخــل ســاختمان بــه 

بیــرون بکشــد.
او توضیــح می دهــد: ایــن احتمــاالً یکــی از چیزهایــی اســت 
ــدگان در  ــرای پرن ــی را به طــور خــاص ب کــه اســترس حرارت

ــد. ــش می ده ــتان کاه ــای تابس ماه ه
پنکه هــا هــوا را از طریــق یــک پــد خنک کننــده ۶ اینچــی 
ــد  ــن فراین ــد؛ ای ــد می مکن ــه می کن ــت را تصفی ــه رطوب ک
می شــود.  شــناخته  تبخیــری  خنک کننــده  به عنــوان 
ــای  ــده می شــود دم ــد مکی ــق پ ــوا از طری ــه ه همان طــور ک
آن را 10 تــا 12 درجــه ســانتی گراد کاهــش می دهــد و 
دیــواره ای از هــوای ســرد در سراســر ســالن ایجــاد می کنــد 
ــی  ــدان معن ــن ب ــاد می شــود. ای ــک شــدن ب ــث خن ــه باع ک
اســت کــه اگــر دمــای خــارج ۳0 درجــه ســانتی گراد باشــد، 
ــاس  ــت احس ــاً هس ــه واقع ــردتری ازآنچ ــوای س ــه ه در خان

می شــود.

 جورجی کارتانزا؛ مرغدار ارگانیک، 
Charlotte Cunningham :عکس

تهویهخوبدرسالنمرغداری
 هــر ۶0 ثانیــه یــک مبادلــه کامــل هــوا وجــود دارد و هــوا بــا ۶00 فــوت در دقیقــه 
ــوع  ــه مطب ــه از تهوی ــن دقیق ــرا م ــند چ ــردم می پرس ــود. »بســیاری از م ــا می ش جابج
ــط  ــای محی ــا دم ــط ب ــا فق ــا م ــه دارم، ام ــک نگ ــا را خن ــا پرنده ه ــم ت اســتفاده نمی کن
ــای  ــان، گرم ــت بدنش ــد گوش ــر پون ــه ازای ه ــدگان ب ــن پرن ــم؛ ای ــارزه نمی کنی مب
ــن  ــه بیــرون کنیــم و ای ــا را از خان ــد گرم ــا بای ــن، م بیشــتری ایجــاد می کننــد؛ بنابرای

ــد اســت. " ــر و کارآم روش مؤث
درحالی کــه ایــن اقــدام- بــا حســاب هزینه هــای بــرق در حــدود ۳5،000 تــا 
40،000 دالر )2۷،000 تــا ۳1،000 پونــد( در ســال - بــدون شــک هزینــه ی باالتــری 
ــن سیســتم افزایــش ســامت  ــد: ای ــواری دارد. او می افزای ــن دی ــه سیســتم ف نســبت ب
گلــه را بــه دنبــال دارد و بــا کــم کــردن میــزان تلفــات، هزینه هــای انجام شــده اضافــه 

ــد. ــران می کن را جب
ــر واحــد مرغــداری خــود، به عنــوان یــک مرجــع مرغــداری  ــزا، عــاوه ب ــم کارتان خان
دارای یــک کار تمام وقــت در دانشــگاه دالویــر اســت. او ایــن تحقیقاتــی کــه در ســطح 
ــد می دهــد. »مــن در حــال کمــک و  ــا کشــاورزان پیون دانشــگاه انجام شــده اســت را ب
آمــوزش بــه کشــاورزان هســتم تــا آن هــا همســایگان بهتــر و مباشــران بهتــری باشــند. 
مــن بــه آن هــا در مــورد تهویــه مطلــوب در یــک واحــد مرغــداری و هــر چیــزی بــرای 

ــوزش می دهــم«. ــرغ آم ــد م تولی
ــه رســمیت  ــی ب ــاس جهان ــد در مقی ــداری تولی ــرای پای شــور و شــوق و پیشــروی ب
ــام  ــه مق ــه ب ــود ک ــی ب ــن آمریکای شناخته شــده اســت: در ســال 201۷، جورجــی اولی
ــد. ــل ش ــد« )Nuffield( نائ ــاورزی نافیل ــی کش ــاد بین الملل ــژوه »بنی ــق و دانش پ محق

ــدن  ــن دی ــا و چی ــه بریتانی ــف ازجمل ــه از هشــت کشــور مختل ــدت 1۶ هفت ــه م او ب
کــرد، بــه مطالعــه بهــره وری تولیــد و تکنولــوژی در کشــاورزی پرداخــت و موضوعاتــی 
نظیــر خواســته های مصرف کننــدگان و تحــول در تولیــد مــرغ ارگانیــک را پوشــش داد.

ــال  ــی 20 س ــن آوری ط ــاورزی و ف ــه کش ــادی در زمین ــرفت های زی ــت: پیش وی گف
ــودآوری و  ــظ س ــرای حف ــی ب ــا چالش های ــا ب ــا م ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــته ص گذش
پایــداری تولیــد مواجــه هســتیم. مهــم اســت کــه مــا تکنولــوژی جدیــد را درک کنیــم 
و از آن به درســتی بهــره بگیریــم، ایــن می توانــد ازنظــر مالــی ویرانگــر باشــد کــه یــک 

ــد. ــا بازگشــت ســرمایه اش را نبین ــد ام کشــاورز ســرمایه گذاری کن

مزرعه به تولید ارگانیک تبدیل شد تا جوانب کار و حاشیه سود را بهبود بخشد
Charlotte Cunningham :عکس
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26

نگاهبهآینده
ــه  ــگاه ب ــا ن ــه ب ــن اســت ک ــزا ای ــم کارتان ــی خان هــدف اصل
آینــده اطمینــان پیــدا کنــد به عنــوان یــک پژوهشــگر نافیلــد 
و بــا اســتفاده از دانشــی کــه از طریــق کارش در دانشــگاه بــه 
دســت آورده اســت، کســب وکار مرغــداری اش بــه همــان انــدازه 
ــد: »می خواهــم هــر آنچــه  ــدار اســت. او می گوی ــد و پای کارآم
ــز  ــن همه چی ــم«. ای ــام ده ــی انج ــم را به خوب ــام می ده انج
در مــورد مدیریــت آنچــه داریــد اســت. امیــدوارم بتوانــم ایــن 
راهبــرد را بــرای کســب وکارم ادامــه دهــم و بــه دیگــران نیــز 

کمــک کنــم تــا چنیــن کننــد!
تهیه شده توسط: شارلوت کانینگهام

ــامل  ــی، ش ــای جهان ــا رد پ ــی Nuffield International ب ــازمان غیرانتفاع *س
ــادا، فرانســه، ایرلنــد، هلنــد، نیوزیلنــد، انگلســتان  کشــورهای عضــو اســترالیا، کان
ــد  ــا کشــورهای جدی ــل ب ــرای تعام ــی را ب ــاوه تاش های ــوه اســت و به ع و زیمباب
ــه  ــعه برنام ــر Nuffield International درحال توس ــال حاض ــد. در ح ــال می کن دنب
ــکا  ــده آمری ــی و ایاالت متح ــای جنوب ــیلی، آفریق ــل، ش ــی در برزی ــورس تحصیل ب
ــرای  ــرد را ب ــت منحصربه ف ــن فرص ــاش دارد ای ــودش ت ــه خ ــه گفت ــت و ب اس
دیگــر کشــاورزان در سراســر جهــان ایجــاد کنــد. محققــان کشــاورزی بین المللــی 
ــع  ــده کشــاورزی و جوام ــه آین ــه کشــاورزانی ک ــوزش ب ــا آم ــد ب Nuffield معتقدن
محلــی و جهانــی را شــکل می دهنــد، الهام بخــش ایجــاد تغییــر در دنیــای 

کشــاورزی هســتند.

تالش پاکستان برای جلب حمایت چین در بخش کشاورزی
ــام  ــتان اع ــت وزیر پاکس ــژه نخس ــاور وی »رزاق داود« مش
ــتان  ــن و پاکس ــترک چی ــادی مش ــدور اقتص ــرد: در کری ک
ــد  ــه بای ــاده ای نیســت بلک ــاز ج ــا ساخت وس ــی م ــاز اصل نی

ــود. ــل ش ــاورزی حل وفص ــکات کش مش
ــادی  ــدور اقتص ــن در کری ــت پک ــرد: دول ــح ک وی تصری
ــه »ســی پیــک« به جــای  ــا پاکســتان موســوم ب مشــترک ب
ســاخت جــاده و تولیــد انــرژی بایــد بــه بخــش کشــاورزی 

ــد. پاکســتان کمــک کن
رزاق داوود گفــت: مــا بــه زودی در ایــن زمینــه پروژه هــای 
تــازه ای را بــا پکــن آغــاز می کنیــم و بــا ســرمایه گذاری های 

آنــان کشــاورزی را در پاکســتان فعــال خواهیــم کرد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــت وزیر پاکس ــاری نخس ــاور تج مش
اهمیــت محصــوالت کشــاورزی اظهــار داشــت: میــزان 
دالر  میلیــارد   ۳ مــرز  از  پاکســتان  در  برنــج  صــادرات 
گذشــته اســت و ایــن نشــان می دهــد کــه اگــر کشــاورزان 
ــتفاده  ــی اس ــزارآالت صنعت ــده و از اب ــتانی آموزش دی پاکس

کننــد به ســرعت پیشــرفت خواهنــد کــرد.
ــیر  ــتان مس ــن و پاکس ــترک چی ــادی مش ــدور اقتص کری
اســت کــه جنــوب غــرب چیــن را بــه دریــای عمــان متصــل 
می کنــد و بــرای اســام آباد و پکــن اهمیــت بســیار زیــادی 

دارد.
با اجرا و تکمیل سی پیک تخمین زده می شود که حداقل برای 100 هزار پاکستانی شغل ایجاد شود.
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ــا تــاش متخصصــان داخلــی در عرصــه آبزی پــروری طــی ســال های گذشــته تکثیرکننــدگان ماهیــان ســرد آبــی همچــون قــزل آال  گفتــه می شــود ب
موفــق بــه تولیــد و تکثیــر انبــوه تخــم چشــم زده قــزل آال شــدند و بــا بهره گیــری از دانــش روز تعــدادی از تولیدکننــدگان عــزم خــود را بــرای خوداتکایــی 

در ایــن زمینــه جــزم کردنــد کــه کلیــه نیــاز واحدهــای پرورشــی را در داخــل تأمیــن کننــد.
مــوازی بــا ایــن حرکــت در ســایه سیاســت های نه چنــدان جانب دارانــه از تولیــد داخــل، شــیات بــا تخصیــص ارز ارزان قیمــت دولتــی، مشــوقی بــرای 
واردات ایــن فــرآورده آبــزی شــد و تحــت ایــن حمایــت واردکننــدگان توانســتند بــازار داخلــی را تســخیر کــرده و تکثیرکننــدگان داخلــی را ورشکســت 

و از میــدان بــدر کننــد.
ایــن سیاســت ضــد تولیــد داخــل شــیات بــا اعتــراض تولیدکننــدگان عمــده داخلــی مواجــه شــد و گفتــه می شــود نامــه ای هــم بــرای وزیــر جهــاد 
کشــاورزی جهــت جلوگیــری از ایــن کار توســط شــیات، نوشــته اند. عــوارض ایــن واردات کــه گفتــه می شــود امســال بالغ بــر 400 میلیــون قطعــه بــوده 
اســت، انتقــال یکــی دو بیمــاری اپیدمیــک بــه داخــل مــزارع بــوده اســت کــه بــرای تائیــد صحت وســقم آن یــک نهــاد خــارج از شــیات بایــد بررســی و 
تحقیــق جامعــی انجــام دهــد. بــه نظــر می رســد گفتگــو بــا تولیدکننــدگان داخلــی و پرورش دهنــدگان قــزل آال می توانــد راهگشــا باشــد و  وزارت جهــاد 

کشــاورزی را بــرای اتخــاذ سیاســتی دقیــق و در جهــت منافــع ملــی کمــک کنــد.
یــک منبــع موثــق در مــورد مقــدار و قیمــت واردات گفــت: حــدود 400 میلیــون تخــم چشــم زده ماهــی قــزل آال از کشــورهای فرانســه، هلنــد، ایتالیــا و 
ــرخ ارز دولتــی وارد شــده اســت و ایــن موضــوع همان طوری کــه رئیس جمهــور نیــز در یکــی از ســخنرانی های خــود در مــورد کاالهــای  ــا ن انگلســتان ب
ــن امــکان وجــود دارد کــه  ــرا ای ــرار گیــرد زی ــز مــورد بررســی و نظــارت ق ــودن پروفرمــای واردات نی ــد از نظــر واقعــی ب دیگــر اشــاره کــرده اســت بای

پروفرمــای واردات ایــن محصــول آبــزی جهــت دریافــت ارز ارزان بیشــتر و واردات کمتــر محصــول، واقعــی نباشــند.
ــر  ــی ه ــدگان داخل ــه تولیدکنن ــان اســت درحالی ک ــی از ارز ارزان، قیمــت آن 200 توم ــم برخــورداری تخــم چشــم زده واردات ــع گفت: به رغ ــن منب ای
قطعــه ایــن فــرآورده آبــزی را 110 تــا 1۳0 تومــان بــه فــروش می رســانند. این کارشــناس در پاســخ بــه ســؤال خبرنگار کشــاورزی آینــده جهــان )اخبــار 
ســبز ایران( کــه آیــا تفــاوت کیفــی میــان نــوع وارداتــی بــا تولیــد داخــل وجــود دارد گفــت: بــدون شــک اگــر فرصــت مســاوی از نظــر حمایــت بــرای 
تولیــد داخــل فراهــم شــود در کمتــر از 2 ســال بــا اتــکا بــه دانــش موجــود در کشــور، تکثیرکننــدگان داخــل، هــم از نظــر کیفیــت و هــم خوداتکایــی 

نســبی قــادر خواهنــد بــود کــه واردات را بــه حداقــل ممکــن برســانند امــا متأســفانه چنیــن نیســت!
کشــاورزی آینــده جهــان )اخبــار ســبز ایران( ایــن موضــوع را در آینــده نزدیــک و در گفتگــو بــا کارشناســان ســازمان شــیات )اگــر مایــل بــه گفتگــو 

باشــند( و بخــش خصوصــی جهــت تدقیــق ایــن بحــث مهــم بررســی و اطاع رســانی خواهــد کــرد.

 واردات تخم چشم زده قزل آال 
با ارز دولتی و ورشکستگی تولیدکنندگان داخل

ارز  با  گسترده  واردات  به  قزل آال  زده  چشم  تخم  داخلی  تکثیرکنندگان  اعتراض 
4200 تومانی این محصول آبزی و ورشکستگی آنان
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موفقیتبانککشاورزیدراجرایپروژهبانكداريسبز
پــروژه بانکــداری ســبز از ســال 1۳۹2 و بــا امضــای تفاهم نامه ای 
میــان بانــک کشــاورزی و دفتــر عمــران ســازمان ملــل متحــد و 
نظــارت وزارت امــور خارجــه آغــاز شــد. بــا اجــرای ایــن پــروژه، 
ــا  ــق ب ــی منطب ــه الگوی ــا ارائ ــد ب ــق ش ــاورزی موف ــک کش بان
شــاخص های محیط زیســت، ضمــن حفــظ منابــع طبیعــی و 
محیط زیســت بــرای آینــدگان و نقش آفرینــی در توســعه پایــدار، 
ــوص  ــاورزی به خص ــرداران کش ــی بهره ب ــای مال ــن نیازه ــا تأمی ب
در مناطــق روســتایی، گام مؤثــری در اشــتغال زایی و حمایــت از 

تولیــد ملــی بــردارد.
ــد،  ــد ش ــبب خواه ــبز س ــداری س ــوي بانک ــه الگ ــتیابي ب دس
ــت،  ــظ محیط زیس ــا حف ــاورزي ب ــک کش ــرمایه گذاری های بان س
ــت  ــار مثب ــود و آث ــر ش ــراد منج ــي اف ــتغال و کارآفرین ــه اش ب
خارجــي ازجملــه افزایــش درآمــد و ارتقــا ســطح زندگــي 
ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــان را ب ــازي آن ــا و توانمندس خانواره

 آمادگی کامل بانک کشاورزی 
برای پرداخت تسهیالت به شرکت های دانش بنیان

روح  الــه  خدارحمــی رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل بانــک کشــاورزی و هیــات همــراه روز چهارشــنبه اول اســفند 1۳۹۷ طــی نشســتی تخصصــی 
بــا دکتــر علــی وحــدت مدیرعامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی وابســته بــه نهــاد ریاســت جمهــوری اســامی ایــران، موضوعــات مشــترک بیــن بانــک و 

ایــن صنــدوق را بررســی کردنــد.
در این نشست خدارحمی طی سخنانی اظهار داشت: از طرح های جدید و تحول آفرین شرکت های دانش بنیان استقبال می کنیم.

وی ضمــن اشــاره بــه اجــرای طرح هــای روزآمــد در بخــش کشــاورزی در کشــور از اعــام آمادگــی کامــل بانــک کشــاورزی بــرای همــکاری بــا صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی، بــرای اعطــای تســهیات بــه شــرکت های دانش بنیــان خبــر داد.

در ادامــه ایــن جلســه، مدیرعامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ضمــن ارائــه  آمــاری از عملکــرد ســایر کشــورها در خصــوص بهره گیــری از فن آوری هــای 
جدیــد اظهــار داشــت: امــکان پیشــرفت و رقابــت و حتــی پیشــی گرفتــن  از کشــورهای پیشــرفته در ایــران امکان پذیــر اســت.

ــش  ــاری بخ ــامانه های آبی ــازی س ــمند س ــه هوش ــژه  درزمین ــن ، به وی ــای نوی ــا و طرح ه ــک  از ایده ه ــی بان ــت مال ــی از حمای ــه خدارحم در خاتم
ــر داد. ــرف آب خب ــی در مص ــرای صرفه جوی ــاورزی  ب کش

شــایان ذکــر اســت در ایــن نشســت، مدیــر امــور مشــتریان و بانکــداری عمومــی، رئیــس اداره کل بانکــداری شــرکتی، مدیــر ســتادی بانــک در اســتان 
تهــران و معاونــان ایــن مدیریــت، مدیرعامــل بانــک را همراهــی کردنــد.
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ــن  ــی همچنی ــی بین الملل ــادالت مال ــدف تســهیل مب ــا ه ــزاری ب ــط کارگ توســعه رواب
ــکات  ــایی از مش ــی و گره گش ــی بین الملل ــازار پول ــه ب ــی ب ــای دسترس ــاد روزنه ه ایج
ایجــاد شــده در تجــارت خارجــی ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا، محــور 

بانککشاورزیدرصددروزنههای
دسترسیبهبازارپولیبینالمللی

فعالیت هــای بانــک کشــاورزی در عرصــه 
بانکــداری بین الملــل اســت و در اجــرای 
رأس  در  برزیــل  ســفیر  برنامه هــا،  ایــن 
هیئتــی بــا مدیــران بانــک کشــاورزی دیــدار 

و گفت وگــو کــرد.
در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور فرهــاد 
مدیــران  و  هیئت مدیــره  عضــو  فنــودی 
حــوزه بین الملــل ایــن بانــک، همچنیــن 
»رودریکــو آزردوســانتوس« ســفیر برزیــل در 
ایــران و مدیــران بانــک برزیلــی »پائولیســتا« 
ــهیل  ــای تس ــد، راه ه ــزار ش ــران برگ در ته
مبــادالت مالــی و توســعه روابــط کارگــزاری 

ــد. ــی ش ــور بررس دو کش
بــر اســاس ایــن گــزارش، کمــک بــه 
ــط  ــهیل رواب ــی، تس ــام صادرات ــش اق افزای
ــل و  ــران و برزی ــی ای تجــاری و مبــادالت مال
ــه واردات  ــوط ب ــای مرب ــن پرداخت ه همچنی

ــود. ــت ب ــن نشس ــی ای ــور اصل کاال، مح
ــات  ــد؛ حجــم عملی ــن گــزارش می افزای  ای
ارزی بانــک کشــاورزی در پایــان دی مــاه 
ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــل رشــد چشــمگیری داشــته اســت. قب

برای شب عید نیاز به واردات برنج نداریم

دبیــر انجمــن برنــج کشــور میــزان تولیــد برنــج در ســال جــاری را حــدود 2 میلیــون و 250 هزارتــا اعــام کــرد و گفــت: بــرای تنظیــم بــازار شــب 
عیــد نیــاز بــه واردات نداریــم و مشــکل بــازار عــدم نظــارت اســت.

ــا توجــه بــه تولیــد خوبــی کــه داشــتیم، واردات چنــدان پررونــق نبــود به طوری کــه در شــش مــاه امســال حــدود  جمیــل علیــزاده شــایق افزود: ب
ــج وارد شــد. ــا برن یک میلیــون و 100 هزارت

وی بابیــان اینکــه قــرار بــود دولــت بــه واردکننــدگان برنــج ارز 4200 تومانــی بــرای واردات برنــج بدهــد، افــزود: امــا ایــن اتفــاق رخ نــداد درنتیجــه 
واردکننــدگان نیــز اقــدام بــه واردات نکردنــد چــون واردات بــا ارز آزاد بــرای آنــان به صرفــه نیســت.

دبیر انجمن برنج کشور اضافه کرد: بنابراین این مسئله نیز به کاهش واردات کمک کرد.
شــایق بابیــان اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کــرده کمــک می کنــد تــا بــرای شــب عیــد مقــداری برنــج وارد شــود، گفــت: بــه اعتقــاد مــا 

ــی اســت. ــد کاف ــرای شــب عی ــه، ب ــًا انجام گرفت ــی کــه قب ــزان واردات شــش ماهه و واردات ــا می ــزان تولیــدی کــه انجام شــده ب می
وی تصریح کرد: بنابراین نیازی به واردات برنج برای شب عید نیست و انبارها پر است، هم از برنج داخلی و هم از برنج خارجی.

شــایق تأکیــد کــرد: تنهــا مشــکلی کــه مــا داریــم فقــط نظــارت اســت کــه هیچ کــس نتوانســته آن را حــل کنــد. متأســفانه بــازار بــی ناظــر اســت 
ــد. ــاق می افت ــز اتف ــاره همه چی ــه درب ــج بلک ــاره برن ــا درب ــن مســئله نه تنه و ای
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دومینمرکزپرورشبزنژاد»مورسیا«
درقزوینافتتاحشد

بزرگ تریــن و دومیــن مرکــز پــرورش بــز نــژاد 
ــر  ــور وزی ــا حض ــمی ب ــپانیا در مراس ــیای اس مورس
ــه  ــن ب ــاد کشــاورزی در شهرســتان آبیــک قزوی جه

رســید. بهره بــرداری 
ــژاد  ــز ن ــرورش ب ــز پ ــن مرک ــه دومی ــد ک ــن واح ای
ــان  ــداری در کرم ــد دام ــک واح ــس از ی ــیا پ مورس
ــد  ــزار راس دام مول ــی رود، دارای 2 ه ــمار م ــه ش ب

ــز مورســیا( اســت.  )ب
ایــن دامــداری بــا 250 میلیــارد ریــال اعتبــار 
راه انــدازی شــده و ســاالنه قــادر بــه تولیــد 2 
ــت.  ــت اس ــن گوش ــیر و 1۶ ت ــن ش ــزار و 500 ت  ه

۹5میلیــارد ریــال از اعتبــارات راه انــدازی ایــن واحــد 
ــتایی  ــتغال زایی روس ــهیات اش ــل تس ــی از مح دام

تأمین شــده اســت. 
ــر اشــتغال زایی  ــرای ۳2 نف ــن واحــد ب ــاح ای ــا افتت ب

شد. 
عــاوه بــر 2 قلوزایــی در ۹0 درصــد نوبــت اول 
زایمــان، پروتئیــن بــاالی ســه درصــد و شــیر ســبک 
ایــن نــوع دام هــا موجــب شــده تــا محصــوالت لبنــی 
ــه دارای مشــکات  ــرادی ک ــرای مصــرف اف ــا ب آن ه
قابل اســتفاده  هســتند،  گوارشــی  بیماری هــای  و 

باشد. 

بزرگترینمرکزتوربافی
درچابهارافتتاحشد

بزرگ تریــن مجموعــه توربافــی »ماهوربافــان« 
کشــور بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــاح  ــار افتت ــه آزاد چابه ــی منطق ــره صنعت در پیک

شــد.

ــر امــور  مدیرعامــل منطقــه آزاد چابهارگفــت: وزی
اقتصــادی و دارایــی در ســفر بــه ایــن شهرســتان 
ــی از شــهرک  ــه تورباف ــاح مجموع ــر افتت عــاوه ب
ــدر  ــران، طــرح توســعه بن ــن مک پتروشــیمی نگی
شــهید بهشــتی و کانتــری و کارخانــه فــوالد 

ــد کــرد. بازدی

رقمجدیدجووگندممقاومبهسرما
دراستانمرکزیتولیدشد

ــات  ــش تحقیق ــس بخ ــی و رئی ــو هیئت علم عض
علــوم زراعــی و باغــی مرکــز تحقیقــات، آمــوزش 
و ترویــج کشــاورزی اســتان مرکــزی گفــت: رقــم 
جدیــد محصــول جــو آبــی مقــاوم بــه ســرما بــرای 
کشــت در مناطــق سردســیر کشــور در ایــن 

ــی شــد. ــد و معرف اســتان تولی
ــام تجــاری  ــم بان ــن رق ــزود: ای ــی« اف ــی بابای »تق

گذر از رخدادهای ماندگار کشاورزی
تهیه و تنظیم: سیاوش انصاری
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31 ســتاد  مشــارکت  مهتاب(ERBYT.C-84-10)بــا 

ــوم زراعــی و باغــی  مرکــزی مرکــز تحقیقــات عل
کشــور و ایــن اســتان معرفــی و تولیدشــده اســت. 
وی ادامــه داد: ۳0 هــزار هکتــار از زمین هــای 
ــزی در مناطــق سردســیر  ــی اســتان مرک جــو آب
دارد.  قــرار  نیمه خشــک  و  اقلیــم خشــک   در 
 « CB-84-بابایــی گفــت: محصــول جــو رقــم
 »10بــا منشــأ خارجــی از مرکــز بین المللــی 
 «ICARDA»وارد کشــور شــده و پــس از گزینــش 

اولیــه بــه مــدت 2 ســال در ســتاد بخــش غــات، 
چهــار ســال در آزمایش هــای یکنواخــت مقایســه 
عملکــرد مقدماتــی، پیشــرفته و طــرح ســازگاری 
و پایــداری بــه مــدت 2 ســاله موردبررســی قــرار 

ــت. گرف
 »تقــی بابایــی« همچنیــن از تولیــد گنــدم مقــاوم 

بــه ســرما در اســتان مرکــزی خبــر داد.
وی افــزود: ایــن محصــول بــه نــام تجــاری »زرینه
معرفی شــده   (ERWYT.C-91-4) « تولیــد و 

است. 
ــر  ــطح زی ــار از س ــزار هکت ــه داد: 40 ه وی ادام
ــزی در  ــتان مرک ــی اس ــدم آب ــاالنه گن ــت س کش
ــک  ــک و نیمه خش ــم خش ــا اقلی ــرد ب ــق س مناط
ــتانه و  ــام زمس ــتر ارق ــه بیش ــت ک ــده اس واقع ش
ــت  ــی کش ــن اراض ــول در ای ــن محص ــن ای بینابی

ــود.  می ش

تامین82درصدانرژیغذاییمردم
ازتولیداتداخلاست

ــت:  ــاورزی گف ــاد کش ــر جه ــت وزی ــاون زراع مع
ــاز  ــورد نی ــرژی م ــد ان ــش از ۸2 درص ــون بی اکن
ــدات  ــردم از تولی ــن م ــی و ۸۶ درصــد پروتئی غذای

داخــل کشــور تامیــن می شــود.
برخــی  در  داشــت:  اظهــار  کشــاورز  عبــاس 
محصــوالت از جملــه گنــدم ســه ســال اســت کــه 

بــه خودکفایــی رســیده ایــم.
ــن  ــون ت ــاری 1۳ میلی ــال ج ــد: س ــادآور ش  وی ی
و ســال قبــل 12.۶ میلیــون تــن گنــدم در کشــور 

ــد.  تولید ش
ــاالنه  ــاورزی از واردات س ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــر داد و  ــور خب ــه کش ــج ب ــن برن ــون ت ــک میلی ی
ــم  ــه داری ــج برنام ــرای کاهــش واردات برن ــت: ب گف
در شــمال کشــور تولیــد برنــج و در ســایر اســتان ها 
ارزن،  از جملــه کینــوا،  تولیــد پنــج محصــول 
ــم.  ــش می دهی ــایر را افزای ــت و س ــد، آماران کنج

ــف  ــوب توصی ــور را خ ــاورزی کش ــرایط کش وی ش
کــرد و افــزود: در بخــش کشــاورزی اتفاقــات خوبــی 
رخ داده اســت از جملــه اینکــه در ارتبــاط بــا شــکر 
آســتانه خودکفایــی  روغنــی در  دانــه هــای  و 

هستیم. 
کشــاورز ادامــه داد: در دهــه 50 تــا ســال گذشــته 
تنهــا یک ســال در خودکفایــی روغــن رتبــه 2 
ــی  ــتانه 2 رقم ــون در آس ــا اکن ــتیم ام ــی داش رقم

ــتیم. ــن هس ــی روغ ــدن خودکفای ش

68هزارشغلجدیدباطرحتوسعهاشتغالپایدار
روستاییایجادشد

ــاب  ــان انق ــاورزی، آرم ــک کش ــل بان مدیرعام
کــرد  بیــان  محرومیت زدایــی  را  اســامی 
و گفــت: در طــرح توســعه اشــتغال پایــدار 
روســتایی و عشــایری، دولــت تاکنــون ۶۸ هــزار 
و ۳0۸ اشــتغال جدیــد در ایــن مناطــق ایجــاد 

ــت. ــرده اس ک
»روح اهلل خــدا رحمــی« افــزود: بانــک کشــاورزی 
تاکنــون بــرای 2۶ هــزار و ۷55 طــرح بــه مبلــغ 
ــهیات در  ــال تس ــارد ری ــزار و 5۹۷ میلی ۳۸ ه

اختیــار متقاضیــان قرارداده اســت. 
ــارد  ــاص 1.5 میلی ــا اختص ــت: ب وی اظهارداش
ــرح  ــن ط ــه ای ــی ب ــعه مل ــدوق توس دالر از صن
ــال و تخصیــص ســه هــزار  ــه ری ــل آن ب و تبدی
میلیــارد تومــان، در 2 مرحلــه ایــن اعتبــارات در 

اختیــار بانــک کشــاورزی قــرار گرفــت. 
بــه گفتــه خــدا رحمــی، بانــک کشــاورزی یکــی 
ــن  ــه ای ــهیات ب ــده تس ــای ارائه دهن از بانک ه

بخش اســت. 
ــزود:  ــه اف ــاورزی در ادام ــک کش ــل بان مدیرعام
طبــق مــاده ۳۳ برنامــه ششــم توســعه تــا 
ــزار و  ــی 2 ه ــال، بده ــن امس ــان 12 بهم پای
ــزار و  ــه 2۶ ه ــک ب ــی نزدی ــارد ریال 25۸ میلی
ــک  ــن بان ــدگان ای ــر از تســهیات گیرن 1۳۶ نف

تعییــن تکلیــف شــد. 
وی، میــزان بخشــودگی ســود مطالبــات را یــک 
هــزار و 5۳۹ میلیــارد ریــال اعــام کــرد و گفت: 
از 1۸ هــزار میلیــارد ریــال تخصیــص داده شــده، 
حداقــل 5۳0 هــزار نفــر از مطالبــات کشــاورزان 

خســارت دیده تعییــن تکلیــف خواهــد شــد. 
پارســال در اجــرای تبصــره  ادامــه داد:  وی 
ــون  ــره 1۶ قان ــال 1۳۹5 و تبص ــون س ۳5 قان
بودجــه ســال ۹۶ )بخشــودگی ســود تســهیات 
زیــر یــک میلیــارد ریــال( تــا ۳0 دی مــاه 
ــال  ــارد ری ــغ 1۷ هــزار و 200 میلی امســال مبل
ــه بخــش وصــول رســیده  ــک ب ــات بان از مطالب

ــت. اس

عرضهماهانه40هزارتنبرنج،
روغنوشكربرایتنظیمبازارعید

ــران  ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــل ش مدیرعام
ــن  ــج، روغ ــن برن ــه 40 هزارت ــه ماهان از عرض
ــازار  ــم ب ــرای تنظی ــوب ب ــت مص ــکر باقیم و ش
شــب عیــد خبــر داد و گفــت: ایــن رونــد عرضــه 
ــه  ــده ادام ــال آین ــان س ــارک رمض ــاه مب ــا م ت
ــای  ــن کااله ــرای تأمی ــی ب ــردم نگران دارد و م

ــند. ــته باش ــود نداش ــی خ اساس
»یــزدان ســیف« اضافــه کــرد: طبــق آمــار بانک 
ــج  ــازار برن ــر در ب ــای اخی ــزی در هفته ه مرک
وارداتــی شــاهد کاهــش قیمت هــا هســتیم و بــا 
ــته ایم  ــی توانس ــای اساس ــه کااله ــه ماهان عرض

ــم. ــادل کنی ــازار متع ــا را در ب قیمت ه
ــه  ــال ماهان ــاه امس ــت: از مهرم ــار داش وی اظه
10 هــزار تــن برنــج بــه بــازار عرضه شــده اســت 
ــی ســال  ــرای ماه هــای پایان ــزان ب ــن می ــه ای ک
ــاوب  ــور متن ــیده و به ط ــن رس ــزار ت ــه 20 ه ب
تعاونی هــای  و  زنجیــره ای  فروشــگاه های  در 

ــود. ــه می ش ــرف عرض مص
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی پیش بینــی 
ــه  ــی ب ــدم ســال آت ــی گن ــد تضمین ــرد: خری ک
11.5 میلیــون تــن برســد زیــرا بــه دلیــل 
ــی  ــدم در برخ ــد گن ــا تولی ــش بارندگی ه افزای
ــه  ــبت ب ــد نس ــور 40 درص ــتان های کش از اس

ــت.  ــه اس ــته افزایش یافت ــال گذش س
وی گفــت: ایــن میــزان حجــم تولیــد نیازمنــد 
20 هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی اســت کــه 
اگــر قــرار باشــد قیمــت تضمینــی رعایت شــود، 
بایــد مســیر تأمیــن نقدینگــی آن نیــز مشــخص 

ــم گردد.  و فراه

محیطزیستدربارهروشمنسوخ»صید
ترالکف«بهشیالتتذکرداد

ســازمان  دریایــی  محیط زیســت  معــاون 
حفاظــت محیط زیســت بــا انتقــاد از صیــد تــرال 
ــا کــه در تمــام دنیــا منسوخ شــده  کــف در دری
ــر داد. ــران تذک ــه ســازمان شــیات ای اســت، ب
پرویــن فرشــچی تأکیــد کــرد: بــه شــیات ایــن 
موضــوع را تذکــر داده ایــم کــه صیــد تــرال کــف 

در دنیــا منسوخ شــده اســت.
ماهیگیــری  تــور  تــرال )Trawl( یــا گوفــه 
بزرگــی بــه شــکل قیــف اســت کــه از دو طــرف 
ــال  ــه دنب ــوالً ب ــل و معم ــی متص ــه تخته های ب

ــود. ــیده می ش ــا کش ــتر دری ــناور در بس ش
بــا صیــد تــرال می تــوان فانــوس ماهیــان 
ــو  ــان زی هســتند و میگ ــان می ــزء ماهی ــه ج ک
ــر  ــاق بیشــتر از 200 مت ــه در اعم شیشــه ای ک

ــرد. ــد ک ــد را صی ــی می کن زندگ
ســازمان  دریایــی  محیط زیســت  معــاون 
بــه  ادامــه  در  محیط زیســت  حفاظــت 
ــاد  ــت ایج ــده در جه ــای انجام ش برنامه ریزی ه
گارد ســاحلی در کشــور پرداخــت و گفــت: قــرار 
اســت بــا همــکاری ســازمان محیط زیســت، 
بندرهــا و دریانــوردی، شــیات، نیــروی دریایــی 
ارتــش و ســپاه و مرزبانــی، گارد ســاحلی ایجــاد 

ــود. ش
گارد،  ایجــاد  از  بعــد  داشــت:  ابــراز  وی 
کــه  ســاحلی  اســتان های  محیط بانــان 
را  دریایــی  مســائل  آمــوزش  دوره هــای 
گذرانده انــد، جــزو گارد ســاحلی خواهنــد شــد.
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تولیدگوشتقرمزدرفصلپاییز
20درصدکاهشیافت

مرکــز آمــار اعــام کــرد: ۸4 هــزار و 200 تــن 
گوشــت قرمــز پاییــز امســال در کشــور تولیــد شــده 
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال 20 درصــد 
ــت  ــا اف کاهــش داشــته اســت؛ بیشــترین کاهــش ب
44 درصــدی بــه تولیــد گوشــت شــتر و بچــه شــتر 

ــاص دارد. اختص
ــن مــدت 4۶ هــزار و ۶00  ــن نهــاد نوشــت: در ای ای
تــن گوشــت گاو و گوســاله تولیدشــده کــه بــا 55.۳ 
درصــد از کل وزن گوشــت بیشــترین ســهم تولیــدات 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
همچنیــن در ایــن مــدت 2۸ هــزار و 200 تــن 
ــن  ــزار و ۶00 ت ــت ه ــره، هف ــفند و ب ــت گوس گوش
گوشــت بــز و بزغالــه و 2 هــزار تــن انــواع دام هــای 
ــب ۳۳.5، ۹ و 2.2  ــه ترتی ــه ب ــده ک ــر تولیدش دیگ
ــه  ــده را ب ــز تولیدش درصــد از کل وزن گوشــت قرم

ــد. ــاص داده ان ــود اختص خ

 
اصالحنژاددام

دراستانهایشمالیآغازشد
ــان  ــاد کشــاورزی بابی ــر جه ــی وزی ــور دام ــاون ام مع
اینکــه طــرح مدیریــت اصــاح نــژاد دام در ســه 
اســتان شــمالی از ســال جــاری آغازشــده، گفــت: بــا 
ــاختی  ــای زیرس ــع و فرصت ه ــه وجــود مرات ــه ب توج
در اســتان های شــمالی، مدیریــت اصــاح نــژاد دام در 

ایــن منطقــه آغازشــده اســت.
مرتضــی رضایــی روز افــزود: امســال تعــداد دام هــای 
تحــت پوشــش مدیریت اصــاح نــژاد 110 هــزار راس 
ــه یک میلیــون و  ــا پایــان ســال 1400 ب اســت کــه ت

ــد. ــش می یاب ــزار راس افزای 140 ه
 بــه گفتــه وی با عملیاتی شــدن ایــن آمــار، 100هزار 
 تــن گوشــت قرمز بــه تولیدات کشــور اضافه می شــود.

ــه  ــاس برنام ــر اس ــن ب ــور یقی ــرد: به ط ــد ک وی تأکی
مدیریــت اصــاح نــژاد تــا پایــان ســال 1400، ایــران 
یکــی از کشــورهای صادرکننــده گوشــت قرمــز 

ــود.  می ش

تولیدخرمایکشور21درصد
رشدداشتهاست

مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: میــزان تولیــد 

خرمــا ظــرف 10 ســال گذشــته در جهــان 1۸ 
درصــد و در ایــران 21 درصــد رشــد داشــته اســت.
ــت  ــر کش ــطح زی ــت: س ــار داش ــد اظه ــکندر زن اس
خرمــای جهــان  هــم در مــدت یــاد شــده 10 درصــد 

ــه اســت. ــران پنــج درصــد افزایــش  یافت و در ای
وی ادامــه داد: عملکــرد تولیــد خرمــا )تــن در 
ــان ۶ و 2  ــده در جه ــدت یادش ــم در م ــار( ه هکت
دهــم درصــد و در ایــران 12 درصــد اســت کــه ایــن 
ــه  ــاکاران ب ــام نشــان دهنده حرکــت خرم ــار و ارق آم

ــد اســت. ــدن تولی ــی ش ســمت کیف
او اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه ایــن شــاخص ها رونــد 
ــان  ــه جه ــبت ب ــور نس ــای کش ــد خرم ــد تولی رش
امیدوارکننــده اســت و فعــاالن خرمــای کشــور 
ــد  ــام جدی ــوب و ارق ــای خ ــال اتفاق ه ــه دنب ــم ب ه

ــتند. ــی هس صادرات
ــزار  ــه امســال ۳50 ه ــرد ک ــام ک ــن اع وی همچنی

تــن خرمــا صــادر شــد.

دستورالعملاستاندارد
تولیدمحصوالتدارایگواهی،ابالغشد

غــذا  ســامت  و  محیط زیســت  دفتــر  مدیــرکل 
آیین نامــه  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  در 
ــول  ــد محص ــتاندارد تولی ــتورالعمل اس ــی دس اجرای
ــد. ــاغ ش ــتان ها اب ــه اس ــن و ب ــده تدوی گواهی ش

ــده  ــتورالعمل یادش ــزود: دس ــعادت« اف ــعید س »س
ــد  ــرای تولی ــویقی ب ــتاندارد تش ــک اس ــع ی در واق
و  می شــود  محســوب  گواهی شــده  محصــوالت 
ــب  ــرای ترغی ــوق های الزم در آن ب ــه مش ــد کلی بای
محصــوالت،  این گونــه  تولیــد  بــه  کشــاورزان 

ــود. ــده ش گنجان
دســتورالعمل  ســوم  ویرایــش  وی،  گفتــه  بــه 
اســتاندارد تولیــد محصــول گواهی شــده از ســال 
ــاورزی،  ــاد کش ــای جه ــکاری وزارتخانه ه ــا هم ۹۶ ب
ــازمان  ــکی و س ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

ــت. ــده اس ــی ش ــام و نهای ــتاندارد انج ــی اس مل
ایــن  اســاس  بــر  داشــت:  اظهــار  ســعادت 
ــا وزارت  دســتورالعمل، مراحــل تولیــد و پــس ازآن ب
جهــاد کشــاورزی و مراحــل گواهــی محصــوالت بــر 

عهــده ســازمان ملــی اســتاندارد اســت.

بزرگترینسازهآبخیزداریشرقکشور
افتتاحشد

بزرگ تریــن ســازه آبخیــزداری شــرق کشــور در 
روســتای آرک شهرســتان خوســف بــا حضــور رئیــس 
 ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری افتتاح شــد.
ــزار  ــا حجــم ۷۸ ه ــزداری ب ــازه آبخی ــن س ــرای ای ب
مترمکعــب، 12 میلیــارد ریــال از محــل منابــع 

اســت.  شــده  هزینــه  ملــی  توســعه   صنــدوق 
ــامل  ــر ش ــروژه دیگ ــروژه 24 پ ــن پ ــا ای ــان ب هم زم
۹۷ ســازه آبخیــزداری بــا حجــم عملیــات 425 هــزار 
مترمکعــب و هزینــه کــرد 15۹ میلیــارد ریــال نیــز 

در اســتان افتتــاح شــد. 
عضــو شــورای اســامی روســتاهای آرک، بیــن 
گفــت:  خوســف  رود  دهنــه  و  حامــی  آبــاد، 
ــن  ــردم ای ــد م ــبب ش ــر س ــالی های اخی خشک س
ــه شــهرها مهاجــرت کــرده و کشــاورزی  روســتاها ب
ــدی در  ــاس و ناامی ــد و ی ــگ ش ــروری کمرن و دامپ

ــی زد.  ــوج م ــردم م م
ــازه  ــن س ــری ای ــا آبگی ــزود: ب ــی اف ــی تاجدین عل
ــرت  ــه و مهاج ــکوفایی منطق ــاهد ش ــزداری ش آبخی

ــتیم.  ــتا هس ــه روس ــهرها ب ــردم از ش ــوس م معک

خشکسالی،»گاوسیستانی«
رابهپرتگاهانقراضکشاندهاست

ــور  ــی کش ــوم دام ــات عل ــه تحقیق ــس موسس رئی
اعــام کــرد کــه گاو سیســتانی به عنــوان یــک 
ــه  ــن ســال ها ب ــدی در ای ــه اقتصــادی و تولی گنجین
علــت تهدیــد خشک ســالی در حــال انقــراض اســت.
پربــارش  ســال های  در  نــژاد،  ایــن  افــزود:  وی 
ــا 2 گوســاله زادآوری می کــرد  هرســال بیــن یــک ت
گاو  ایــن  خشک شــده  هامــون  اکنون کــه  امــا 

ــت. ــراض اس ــه انق ــتانی رو ب سیس
ــژاد  ــن ن ــت ای ــل اهمی ــه دلی ــت: ب ــان داش وی بی
ســال   10 حــدود  از  سیســتانی ها  معیشــت  در 
رهبــری  معظــم  مقــام  دفتــر  ســوی  از  پیــش 
اعتبــاری  برنامه وبودجــه،  ســازمان  کمــک  و 
اختیــار  در  ســنگین  دام  ایــن  نجــات  بــرای 
ــت. ــه اس ــور قرارگرفت ــی کش ــوم دام ــه عل  موسس
ــزار راس گاو  ــدود 2 ه ــط ح ــون فق ــت: اکن وی گف
ــه وجــود دارد. وی یکــی  ــد سیســتانی در منطق مول
موردنیــاز  آشــامیدنی  آب  تأمیــن  را  اقدامــات  از 
ــه  ــن زمین ــزود: در ای ــرد و اف ــر ک ــا ذک ــن گاوه ای
ــکه های آب  ــد بش ــرای خری ــال ب ــارد ری ــک میلی ی
ــکه ها  ــن بش ــت ای ــرار اس ــت و ق ــه اس اختصاص یافت
بــه منطقــه تختــک نشــین ها )محــل اســتقرار 
ــود. ــتاده ش ــون( فرس ــتانی در هام ــداران سیس دام
وی گفــت: اگــر در ســال 1۳۹۹ اعتبــار ویــژه بــرای 
نجــات گاو سیســتانی اختصــاص نیابــد این گونــه بــا 

ارزش دامــی از بیــن خواهــد رفــت.

مشارکتمردم،ضرورتتوسعه
طرحهایبیابانزداییاست

ــارکت  ــب مش ــاورزی، جل ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
مــردم را ضــرورت اجــرای هدفمنــد طرح هــای 



13
97

اه 
ن م

هم
 و ب

دی
* 

وم 
ل د

سا
 *

م 
ده

 هف
م و

ده
انز

ه ش
مار

ش
33 منابــع طبیعــی و بیابان زدایــی دانســت.

مردمــی  تشــکل های  افــزود:  آقایــی  خلیــل 
ظرفیــت بســیار مهــم بــرای توســعه کمــی و کیفــی 
فعالیت هــای ایــن بخــش بــه شــمار می رونــد و 
ــن  ــا را در ای ــت آن ه ــن ظرفی ــا شناســایی ای ــد ب بای

مســیر جهت دهــی کــرد.
 ۹00 و  هــزار  پنــج  عرصــه  از  درصــد   ۸5
عرصه هــای  را  گنابــاد  کیلومترمربعــی 
می دهــد.  تشــکیل  طبیعــی   منابــع 

از مجمــوع 15 کانــون بحرانــی خراســان رضــوی بــا 
ــون  ــار کان ــار چه ــزار و 500 هکت ــاحت ۷۶۸ ه مس
بــا وســعت 2۳1 هــزار و 445 هکتــار در شهرســتان 

گنابــاد واقــع اســت.
ایــن شهرســتان در 2۸۷ کیلومتــری جنــوب مشــهد 

قــرار دارد.

خراسانشمالیویترینگیاهانداروییاست
معــاون امــور باغبانــی وزیــر جهــاد کشــاورزی 
گفــت: اســتان خراســان شــمالی بــا توجــه بــه غنــا و 
ــی  ــان داروی ــن گیاه ــوان ویتری ــوع گیاهــی، به عن تن

شــناخته می شــود.
ــت و  ــرای کاش ــهیات الزم ب ــه تس ــان اینک وی بابی
ــزود:  ــی پرداخــت می شــود، اف تولیــد گیاهــان داروی
ــت  ــی آن اس ــان داروی ــده گیاه ــای عم از ویژگی ه
ــزرگ و  ــات ب ــوده و در قطع ــب ب ــم آب طل ــه ک ک

ــد. ــد دارن ــت تولی ــن قابلی کوچــک زمی
ــود  ــاورزی، وج ــاد کش ــر جه ــی وزی ــاون باغبان مع
45 هــزار هکتــار بــاغ در خراســان شــمالی را از 
ظرفیت هــای ایــن اســتان دانســت و افــزود: بــا 
ــتان  ــن اس ــه در ای ــی ک ــم و تنوع ــه اقلی ــه ب توج
وجــود دارد می تــوان آینــده خوبــی را بــرای آن 

ــد. ــور ش متص
بخــش  در  )ع(  رضــا  امــام  گلخانــه ای  مجتمــع 
ــه در  ــار و در ســه مرحل ــه در گســتره 115 هکت مان
ــه  ــک آن ب ــه ی ــه مرحل ــازی اســت ک ــال آماده س ح

اســت. سرمایه گذارتحویل شــده 
ــه  ــود ک ــاد می ش ــه ایج ــع در ۶0 قطع ــن مجتم ای
24 قطعــه آن آماده شــده و به عنــوان بزرگ تریــن 
مجتمــع گلخانــه ای اســتان خراســان شــمالی در هــر 
ــتقیم دارد. ــتغال زایی مس ــر اش ــرای 10 نف ــار ب هکت

تعدادچاههایغیرمجاز
به300هزارحلقهرسید

ــرو نوشــت: 12 ســال  ــر نی ــای وزی ــاون آب و آبف مع
ــدود  ــور ح ــاز در کش ــای غیرمج ــداد چاه ه ــل تع قب
ــا  ــن چاه ه ــداد ای ــه تع ــود ک ــه ب ــزار حلق 100 ه
اکنــون بــه بیــش از ۳00 هــزار حلقــه رســیده اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا، »قاســم 
تقــی زاده خامســی« در صفحــه شــخصی خــود 
در  نوشــت:  اینســتاگرام  اجتماعــی  شــبکه  در 
زیرزمینــی  منابــع  از  آب  برداشــت  مــدت  ایــن 
ــت  ــدود هش ــه ح ــته و ب ــری داش ــدی دو براب رش
اســت. رســیده  مترمکعــب  میلیــارد  نیــم   و 
جاریســت،  باریکــه ای  »هرکجــا  داد:  ادامــه  وی 
درخواســت احــداث ســد وجــود دارد کــه نهایتــاً بــه 
توســعه اراضــی کشــاورزی و مصــرف غیرمتعــارف آب 
ــدی کــه متأســفانه همچنــان  منتهــی می شــود؛ رون

ــه دارد«. ادام
تقــی زاده افــزود: همســایگان مــا بیــش از آنکــه 
ــوع آب و  ــه موض ــد، ب ــی بپردازن ــای نفت ــه دکل ه ب
ــر  ــز ب ــا نی ــد، ســعی م ــر می کنن ــی آن فک بازچرخان

ــود. ــد ب ــن خواه ای

50درصدتولیداتگلخانهایاصفهان
صادرمیشود

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــور باغبان ــر ام مدی
اصفهــان گفــت: 50 درصــد از ۳00 هــزار تــن 
ــه کشــورهای  ــتان ب ــن اس ــای ای محصــول گلخانه ه

همســایه صــادر می شــود.
ــه،  ــل دلم ــواع فلف ــزود: ان ــی زاده اف ــا رئیس احمدرض
ــه  ــار و ســبزی های برگــی ب بادمجــان، گوجــه و خی
کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس، روســیه، قطــر، 
آســیای میانــه، قفقــاز و امــارات صــادر و اســتان های 

هم جــوار عرضــه می شــود.
ــار  ــزار و ۷00 هکت ــک ه ــش از ی ــه داد: بی وی ادام
گلخانــه در قالــب ســه هــزار و 500 واحــد تولیدی در 
اســتان احداث شــده کــه در یــک هــزار و 500 هکتــار 
ــود و در  ــت می ش ــی کاش ــبزی و صیف ــواع س آن ان
 200 هکتــار آن مربــوط بــه گل و گیــاه زینتی اســت.
ــن اســتان کشــور  ــان دومی ــه اصفه ــان اینک وی بابی
در تولیــد محصــوالت گلخانــه ای اســت، تصریــح 
توســعه  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  برنامــه  کــرد: 
گلخانه هــای اصفهــان تدویــن و بــر اســاس آن 
ــت. ــعه اس ــال  توس ــاز در ح ــاخت های موردنی زیرس

چندیناصلهدرختدرقزوینشكوفهدادند
ــن  ــت: چندی ــن گف ــی قزوی ــوت غرب ــدار الم بخش
ــش  ــن بخ ــان« ای ــه »رازمی ــت در منطق ــه درخ اصل
زودتــر از موعــد و در میانــه فصــل زمســتان شــکوفه 

ــد. زده ان
زدن  شــکوفه  موضــوع  افــزود:  قوامــی  مهــدی 
کــه  اســت  ســالی  چنــد  درختــان  زودهنــگام 
برخــی  بــرای  اگرچــه  کــه  می افتــد  اتفــاق 
ــکوفه ها  ــن ش ــا ای ــت، ام ــار اس ــل به ــام آور فص پی

ــه  ــن رفت ــدید از بی ــرمای ش ــا س ــی ب ــس از مدت پ
ــد.  ــش می ده ــی را کاه ــوالت باغ ــزان محص  و می
قوامــی یــادآور شــد: ایــن پدیــده خوشــبختانه 
ــان  ــماری از درخت ــداد انگشت ش ــرای تع ــون ب اکن
ــت.  ــی نیس ــای نگران ــدان ج ــاده و چن ــاق افت  اتف
رازمیــان و شــاهرود جــزو مناطــق المــوت غربــی و از 

توابــع شهرســتان قزویــن محســوب می شــوند. 

آب،زودترازوعدهافغانستان
درهیرمندجاریشد

ــات  ــده مقام ــال از وع ــک س ــش از ی ــی بی در حال
رودخانــه  حق آبــه  رهاســازی  بــرای  افغانســتان 
بــه  آبــه ای  حــق  هیــچ  و  می گــذرد  هیرمنــد 
ایــران داده نشــد، بارش هــای ســنگین روزهــای 
شــدن  جــاری  ســبب  کشــور  ایــن  اخیــر 
رودخانــه  ایــن  در  غیرقابل کنتــرل  ســیاب 
ــد. ــتان ش ــران و افغانس ــن ای ــترک بی ــم و مش  مه
قطــع آب رودخانــه هیرمنــد در ســال گذشــته 
ــه  ــتان ب ــردم سیس ــرای م ــی را ب ــکات فراوان مش
وجود آورد و ســبب شــد در ســال زراعی ۹۷- 1۳۹۶ 
خشک ســالی در شــمال اســتان ۷42 میلیــارد ریــال 
ــارت وارد  ــه خس ــن منطق ــاورزی ای ــش کش ــه بخ ب
ــزار هکتــار از کشــت زارهای گنــدم  کنــد و 25 ه

ــت. ــن رف ــدت از بی ــن م سیســتان در ای
و  هامــون  تــاالب  درصــدی   100 خشــکی 
تبدیل شــدن آن بــه کانــون اصلــی گردوغبــار در 
ــار  ــب تیره وت ــد ش ــردم را مانن ــن م ــه روز ای منطق
ــارج از فصــل  ــیاب خ ــن س ــه ای ــال اگرچ ــرد. ح ک
ــر  ــد و دیگ ــتان وارد ش ــه سیس ــت ب ــت و زراع کش
ــم  ــا بازه ــدارد ام ــاورزان ن ــال کش ــه ح ــودی ب س
مــردم از وجــود آب راضــی و خشــنود هســتند.

صادراتبیدقرمز2.5میلیوندالر
تولیدثروتکرد

ــت:  ــارت محــات گف ــدن و تج ــت، مع ــس صنع رئی
صــادرات درختچــه زینتــی بیــد قرمــز از ایــن 
ــون دالر  ــم میلی شهرســتان در ســال جــاری 2 و نی

ــرد. ــروت ک ــد ث تولی
بابــت  مذکــور  ارزآوری  افــزود:  ملکــی«  »رضــا 
ــز  ــد قرم ــه بی ــته درختچ ــزار بس ــادرات 500 ه ص
 بــوده کــه عایــد شــاغان ایــن بخــش شــده اســت.
صادراتــی  محموله هــای  داشــت:  اظهــار  وی 
امــام  از فــرودگاه  امســال  بیــد قرمــز محــات 
اروپــا صــادر شــد. اتحادیــه  بــه  )ره(   خمینــی 
محــات  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  رئیــس 
بیــد  زینتــی  درختچــه  باغــات  ســطح  افــزود: 
ــت و در  ــار اس ــدود ۷0 هکت ــات ح ــز در مح قرم
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ــادل 34 ــاخه مع ــزار ش ــش از ۸00 ه ــاری بی ــال ج س
اســت. عرصه هابرداشت شــده  ایــن  از  تــن   ۳00 

بزیجــان و مناطــق  ادامــه داد: روســتای  ملکــی 
تولیــد  و  ســطح  بیشــترین  آن  حاشــیه ای 
و  دارنــد  را  محــات  قرمــز  بیــد  درختچه هــای 
و  فــرآوری  صادراتــی  پایانــه  در  محصــول  ایــن 

اســت. بسته بندی شــده 

جمهوریآذربایجانوارداتغله
ازروسیهرا59درصدکاهشداد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری »رپــورت« بــه 
ــان  ــوری آذربایج ــیه، جمه ــع روس ــل از مناب نق
 ۳۷۶ میــادی   201۸ ســال  اول  نیمــه  در 
هــزار تــن غلــه از ایــن کشــور وارد کــرده 
ــا مــدت مشــابه ســال  اســت کــه در مقایســه ب
بــود. کمتــر  درصــد   5۹.4 میــادی   201۷ 

ســال  اول  نیمــه  در  روســیه  به طورکلــی 
تــن غــات  میلیــون  میــادی،۳1.۸   201۸
ــدت  ــه م ــبت ب ــه نس ــت ک ــرده اس ــادر ک ص
ــود. ــتر ب ــد بیش ــل 2.4 درص ــال قب ــابه س  مش

مصــر  روســیه  غــات  خریــدار  مهم تریــن 
 5.۷5 یادشــده  مــدت  در  کــه  اســت 
کــرده  وارد  روســیه  از  غلــه  تــن  میلیــون 
 کــه ۸.۸ درصــد افزایــش نشــان می دهــد.
ترکیــه بــا واردات ۳.۷5 میلیــون تــن )15 درصد 
ــامی  ــوری اس ــام دوم و جمه ــش( در مق کاه
ــا 12  ــن )ب ــون ت ــا واردات 1.4۷ میلی ــران ب ای
 درصــد کاهــش( در مقــام ســوم قــرار دارد.

جمهــوری آذربایجــان کــه پیشــتر از قزاقســتان 
اخیــر  ســال های  در  می کــرد،  وارد  غلــه 
ــل  ــه دلی ــیه را ب ــرآورده از روس ــن ف واردات ای
بــود.  داده  ترجیــح  آن  مناســب   قیمــت 

ــوری  ــار جمه ــی آم ــه دولت ــزارش کمیت ــه گ ب
آذربایجــان، در ســال 201۳ میــادی آذربایجان 
ــرد،  ــتان وارد ک ــه از قزاقس ــن غل ــزار ت ۸4۹ ه
ولــی ایــن رقــم تــا ســال 201۷ کاهــش یافــت 

ــه ۶2.۳ هــزار تــن رســید. و ب

نشستصندوقبینالمللیتوسعهکشاورزی
باحضورایرانبرگزارشد

حــکام  شــورای  نشســت  دومیــن  و  چهــل 
ــل  ــاورزی مل ــعه کش ــی توس ــدوق بین الملل صن
ــا حضــور نماینــده جمهــوری  متحــد )ایفــاد(، ب
ایــران در مقــر ســازمان خواربــار  اســامی 
ــهر رم  ــو« در ش ــده »فائ ــل متح ــاورزی مل کش

ــد. ــزار ش برگ
ــوآوری  ــوان »ن ــا عن ــت دو روزه ب ــن نشس در ای
روســتایی و کارآفرینــی«، ســید علی محمــد 
بین الملــل  امــور  مدیــرکل  موســوی، 

محیط زیســت و توســعه پایــدار وزارت امــور 
خارجــه در راس هیئتــی به عنــوان نماینــده 

ــور دارد.  ــران حض ای
ایــن  در  حضــور  از  ایرانــی  هیئــت  هــدف 
ــا و  ــا همکاری ه ــوه ارتق ــی نح ــت، بررس نشس
روش اســتفاده بیشــتر از امکانــات ایــن صنــدوق 

ــت. ــاص اس ــرایط خ در ش
ــا  ــی کاتولیک ه ــر مذهب ــیس رهب ــاپ فرانس  پ
شــورای  نشســت  از  روز  نخســتین  در  نیــز 
حــکام صنــدوق بین المللــی توســعه کشــاورزی 
شــرکت کــرده و بــا اشــاره بــه اینکــه در جهــان 
ثروتمنــدان  همــواره ثروتمندتــر و فقــرا فقیرتــر 
ــدن  ــد ش ــاهد کن ــروز ش ــت: ام ــوند گف می ش
ــروت  ــق و افزایــش تمرکــز ث کاهــش فقــر مطل
ــن  ــه ای ــتیم؛ ب ــی هس ــداد کم ــتان تع در دس
ــا  ــد و خیلی ه ــی دارن ــی خیل ــه اندک ــی ک معن

ــد. کــم دارن

مجوزهادرشهرکهایکشاورزی
یکروزهورایگانصادرمیشود

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های کشــاورزی 
تصریــح کــرد: 1۳1 شــهرک کشــاورزی بــا بیش 
از 15 هــزار هکتــار عرصــه آمــاده واگــذاری بــه 
ــررات  ــوان و مق ــب فراخ ــرمایه گذاران در قال س

شــرکت اســت.
مناســب  شــرایط  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کشــاورزی  شــهرک های  در  ســرمایه گذاری 
ــتن  ــه داش ــوط ب ــرکت من ــن ش ــت: در ای گف
ــدون  ــاز، مجوزهــا یــک روزه و ب مــدارک موردنی
اختیــار  در  و  صادرمی شــود  وجــه  دریافــت 
افــراد قــرار می گیــرد کــه بــا توجــه بــه انتقــال 
قطعــی اســناد مالکیــت بــه نــام متقاضــی پس از 
ــرمایه گذاری  ــت س ــرح، امنی ــرداری از ط بهره ب

ــت. ــد داش ــود خواه وج
منصــوری بیــان کــرد: حــدود 4هــزار هکتــار از 
عرصه هــای شــهرک های کشــاورزی در یــک 
واگــذار  بــه ســرمایه گذاران  ســال گذشــته 
شــده اســت کــه ایــن رقــم ۷ برابــر ســال قبــل 

اســت.
مدیرعامــل شــرکت  و  هیئت مدیــره  رئیــس 
شــهرک های کشــاورزی همچنیــن اعــام کــرد: 
ــن  ــزار ت ــش از ۹50 ه ــال بی ــه امس در ۹ ماه
انــواع محصــوالت گلخانــه ای بــه ارزش ۳50 

ــد. ــادر ش ــون دالر ص میلی
وی افــزود: در یــک ســال گذشــته بیــش از 1۷ 
ــرای  ــده تســهیات ب ــال پرون ــارد ری هــزار میلی
ــه، شــیات،  ــدی گلخان ــای تولی اجــرای واحده
ــرار  ــک کشــاورزی ق ــار بان دام و طیــور در اختی

گرفت. 
ــه گفتــه وی، تاکنــون حــدود هشــت هــزار و  ب
550 میلیــارد ریــال از ایــن تســهیات مصــوب 
و بیــش از یــک هــزار و ۶50 میلیــارد ریــال بــه 

قــرارداد منجــر شــده اســت. 

وزیرجهادکشاورزیسومینکارتزرد
خودراازمجلسدهمگرفت

ــیده  ــؤال س ــورای اسامی،س ــس ش ــدگان مجل نماین
ــر  ــران از وزی ــردم ته ــده م ــدر نماین ــه ذوالق فاطم
جهــاد کشــاورزی دربــاره علــت ایجــاد اختــال 
در فعالیــت زندگــی صیــادان ایرانــی در آب هــای 
دریــای عمــان به واســطه قــرارداد رســمی بلندمــدت 
ســازمان شــیات بــا کشــتی های چینــی بــرای 
صیــد در عمــق 200 متــری دریــای عمــان را بررســی 

ــد. کردن
ــر،  ــخ های وزی ــتماع پاس ــس از اس ــدر پ ــاً ذوالق نهایت
ــده ندانســت و پاســخ های  ــارات را قانع کنن ــن اظه ای

وزیــر را بــه رأی گذاشــت.
بــر ایــن اســاس نماینــدگان بــا 42 رأی موافــق، 14۹ 
رأی مخالــف و 5 رأی ممتنــع از 21۶ نماینــده حاضــر 
در جلســه از پاســخ های وزیــر جهــاد کشــاورزی 
دربــاره اخــال در زندگــی و فعالیــت صیــادان ایرانــی 

ــتند. ــده ندانس را قانع کنن

وجودبیشازیکمیلیونهكتار
زمینکشاورزیوقفیدرکشور

حاتمــی  محمدمهــدی  حجت االسام والمســلمین 
بقــاع  و  موقوفــات  اقتصــادی  بهــره وری  معــاون 
ــاورزی  ــی کش ــای اراض ــر احی ــد ب ــا تأکی ــه ب متبرک
وقفــی گفــت: در حــال حاضــر بیــش از یک میلیــون 
ــود  ــور وج ــی در کش ــاورزی وقف ــن کش ــار زمی هکت
ــزایی در  ــش به س ــی نق ــن اراض ــای ای ــه احی دارد ک
ــوالت  ــی از محص ــد برخ ــور در تولی ــی کش خودکفای
خواهــد  کشت شــده  کــم  و  کمیــاب  کشــاورزی 

ــت. داش
ــور در  ــای کش ــع نیازه ــه رف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاف  ــازمان اوق ــای س ــی از اولویت ه ــی یک دوره کنون
ــن  ــود در ای ــت ش ــت: دق ــه اســت، گف ــور خیری و ام
ــات به صــورت دقیــق،  حــوزه مســائل حقوقــی موقوف

ــود. ــازی ش ــوب مستندس ــفاف و مکت ش

52میلیونراسگوسفندوُبز
درکشورداریم

ــار  ــز آم ــری مرک ــه آمارگی ــج اولی ــاس نتای ــر اس ب
ــور  ــای کش ــبک در دامداری ه ــداد دام س ــران، تع ای

ــت. ــش یاف افزای
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35 در مهــر امســال تعــداد ۳۷،5 میلیــون رأس گوســفند 

در  بزغالــه  و  بــز  رأس  میلیــون   14.5 و  بــره  و 
ــه  ــوده کــه نســبت ب دامداری هــای کشــور موجــود ب
ــب 20 و  ــال 1۳۹۳، به این ترتی ــابه در س ــان مش زم

1۷.۶ درصــد افزایش یافتــه اســت.
ــا روش نمونه گیــری  در ایــن طــرح آمارگیــری کــه ب
ــداد دام  ــه تع ــوط ب ــات مرب ــود، اطاع ــام می ش انج
ــورد  ــاه، م ــه در هرم ــردار نمون ــش از ۳000 بهره ب بی
ــای  ــا روش ه ــج آن ب ــرد و نتای ــرار می گی ــش ق پرس
آمــاری بــه کل جامعــه دامــداران کشــور تعمیــم داده 
ــاه  ــرح، در م ــن ط ــاز ای ــات موردنی ــود. اطاع می ش
ــه  ــرداران نمون ــه بهره ب ــوری ب ــه حض ــا مراجع اول ب
از طریــق  جمــع آوری شــد و در ماه هــای بعــد، 

ــود. ــردآوری می ش ــی گ ــری تلفن آمارگی
امســال  آذر  و  آبــان  در  بــره  و  تعــداد گوســفند 
ــداد  ــون رأس و تع ــه ۳۹،۶ و 40 میلی ــب ب به این ترتی
بــز و بزغالــه در همیــن مــدت بــه 14.۹ و 15.4 

ــت. ــیده اس رس
نشــان  دام هــا  زایــش  و  گلــه  ترکیــب  بررســی 
ــبک  ــت دام س ــش جمعی ــد افزای ــه رون ــد ک می ده
کشــور در ماه هــای آتــی نیــز ادامــه خواهــد داشــت.

تهرانیهاهرروز120تن
جگروسنگدانمرغمیخورند

رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی بابیــان اینکــه 
ــرغ  ــی م ــا گران مصــرف ســنگدان در ســال جــاری ب
ــر و  ــن جگ ــه 120 تُ ــرف روزان ــه، از مص افزایش یافت

ــر داد. ــران خب ــرغ در ته ــنگدان م س
رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی بــا اعــام ایــن خبــر 
ــزان  ــتان می ــل زمس ــواره در فص ــه هم ــزود: البت اف
ــی درمجمــوع  مصــرف ســنگدان بیشــتر می شــود ول
ــر  ــروش جگ ــته، ف ــال گذش ــبت س ــه نس ــال ب امس

ــت. ــرده اس ــش پیداک ــنگدان افزای ــرغ و س م

صنعتدامپروریآالیندهنیست
مرتضــی رضایــی معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در 
امــور تولیــدات دامــی در واکنــش بــه اظهاراتــی کــه 
ــت  ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــئولین س ــط مس توس
دربــاره آالیندگــی صنعــت دامپــروری در کشــور 
مطــرح می شــود، گفــت: مســتندی نداریــم کــه 
اثبــات کنــد صنعــت دام پــروری آالینــده اســت 
ــی  ــه تولیدات ــز ک ــان نی ــی جه ــورهای صنعت و کش
بیشــتر از مــا دارنــد این طــور ادعــا نمی کننــد و 
بایــد توجــه داشــت ایــن اظهــارات منجــر بــه از بیــن 

ــود. ــور می ش ــت در کش ــد و صنع ــن تولی رفت
رضایــی یــادآور شــد کــه در حــال حاضــر 150 
واردکننــده در بخــش واردات خــوراک دام وجــود دارد 

و همــه تولیدکننــدگان نیــز می تواننــد به صــورت 
مســتقل ارز دولتــی بگیرنــد و ایــن محصــول را 
ــویق  ــدگان را تش ــا تولیدکنن ــی م ــد و حت وارد کنن
ــه واردات  ــدام ب ــرد اق ــورت ُخ ــه به ص ــم ک می کنی

ــد. کنن
ــوراک دام و  ــت خ ــش قیم ــل افزای ــاره دالی وی درب
کمبــود آن در ماه هــای گذشــته گفــت: محمولــه 
بــه  پیــش  ماه هــای  در  واردکننــدگان  از  یکــی 
مشــکل خــورده بــود کــه ایــن امــر منجــر بــه کمبــود 
مقطعــی و افزایــش قیمــت شــد امــا اکنــون مشــکلی 
ــان  ــازار طبــق روال عــادی خــود در جری ــم و ب نداری

اســت.
ــت  ــذاری و هوی ــاک گ ــت: پ ــار داش ــی اظه رضای
ــی اســت  ــده یکــی از راهکارهای ــای زن ــذاری دام ه گ
ــد  ــاق بای ــا قاچ ــارزه ب ــرای مب ــق ب ــور دقی ــه به ط ک
ــالی اســت شروع شــده و  ــد س ــه چن ــال شــود ک دنب
ــاد  ــد در وزارت جه ــور ج ــز به ط ــده نی ــال آین در س

ــود. ــال می ش ــاورزی دنب کش

تولیدوصادراتچایهندکاهشیافت
ــر از  ــد در 201۸ کمت ــد 0.۸ درص ــای هن ــد چ تولی
ــه 1۳11.۶۳ میلیــون کیلوگــرم  ــود و ب ســال قبــل ب

رســید.
ــده  ــد، صــادرات بزرگ ترینتولیدکنن ــدار تولی ــن مق ای

چــای ســیاه دنیــا را 1.1 درصــد کاهــش داد.
ــیا  ــرق آس ــوب ش ــور جن ــن کش ــای ای ــادرات چ  ص
ــه  از 251.۸۹ میلیــون کیلوگــرم در ســال گذشــته ب

ــت. ــش یاف ــرم کاه ــون کیلوگ 24۹.11 میلی
ــان،  ــای جه ــزرگ چ ــده ب ــن تولیدکنن ــد دومی  هن
ــر،  ــه مص ــود را ب ــی خ ــی س ــی ت ــای س ــتر چ بیش
نــوع  و  می کنــد  صــادر  انگلســتان  و  پاکســتان 
ارتودوکــس )ســنتی( آن را بــه عــراق، ایــران و 

می فرســتد. روســیه 

رشد20درصدیبارشهایزمستانی
نسبتبهپاییز

از  کشــور  بارش هــای  متوســط  درحالی کــه 
ــاه  ــا هفدهــم بهمن م ــی جــاری ت ابتــدای ســال آب
1.0۹میلی متــر در روز اســت، ایــن رقــم بــرای 
ــرای  ــر و ب ــز امســال 1.02میلی مت ــای پایی بارش ه
بارش هــای زمســتان امســال )تــا 1۷ بهمــن( 

1.22میلی متــر بــوده اســت.
ــا 1۷  ارتفــاع کل ریزش هــای جــوی از اول مهــر ت
بهمــن ســال آبــی ۹۸-۹۷ )1۳۷ روز ابتدایــی ســال 

ــر اســت. ــر 14۹.5 میلی مت ــی جــاری( بالغ ب آب
میانگیــن  بــه  نســبت  بارندگــی  مقــدار  ایــن 
ــر(  ــدت )122.1 میلی مت ــابه درازم ــای مش دوره ه

ــابه  ــه دوره مش ــبت ب ــش و نس 22.4 درصد افزای
 225 میلی متــر(   4۶( گذشــته  آبــی  ســال 

می دهــد. درصد افزایش نشــان 
ــر  ــور از اول مه ــای کش ــم بارش ه ــن حج همچنی
ــون  ــارد و ۳۸0 میلی ــه 24۶ میلی ــن ب ــا 1۷ بهم ت

ــید. ــب رس مترمکع
از مجمــوع 14۹.5 میلی متــر بــارش ثبت شــده 
در 1۳۷ روز ابتدایــی ســال آبــی جــاری، ۹2.1 
ــهم  ــر س ــز و 5۷.4 میلی مت ــهم پایی ــر س میلی مت

ــت. ــتان اس ــی زمس 4۷ روز ابتدای
بارش هــای  متوســط  درحالی کــه  ازایــن رو، 
ــم  ــا هفده ــی جــاری ت ــدای ســال آب کشــور از ابت
بهمن مــاه 1.0۹ میلی متــر در روز اســت، ایــن 
 1.02 امســال  پاییــز  بارش هــای  بــرای  رقــم 
ــال  ــتان امس ــای زمس ــرای بارش ه ــر و ب میلی مت
)تــا 1۷ بهمــن( 1.22 میلی متــر بــوده اســت. 
درواقــع شــدت بارش هــای زمســتان تاکنــون 
ــز  ــای پایی ــدت بارش ه ــبت به ش ــد نس 1۹.۶ درص

ــت. ــته اس ــد داش رش

ُدنبه36هزارتومانشد
بــه دنبــال افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز در بــازار، 
ــی  ــت عجیب ــش قیم ــز افزای ــفندی نی ــه گوس دنب
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــه قیم ــت به طوری ک ــته اس داش
ــروش  ــه ف ــان ب ــزار توم ــول ۳۶ ه ــن محص از ای

می رســد.

انتصابرئیسجدیدبرایسازمانشیالت
ــاورزی،  ــاد کش ــر جه ــوی وزی ــی از س ــی حکم ط
ــر  ــاون وزی ــمت مع ــه س ــی ب ــی اهلل خون میرزای نب
و رئیــس ســازمان شــیات ایــران منصــوب و 
جایگزیــن حســن صالحــی شــد، ایــن درحالی کــه 
ــادی  ــادات زی اســت کــه در ماه هــای گذشــته انتق
ــارس  ــی در خلیج ف ــتی های خارج ــور کش ــه حض ب

ــادی وجــود داشــت. ــرای صی ب
جهــاد  وزیــر  حجتــی  حکــم  از  بخشــی  در 
بــا  اســت  مقتضــی  اســت:  کشــاورزی  آمده 
ــت از  ــکاران و حمای ــدی هم ــری ازتوانمن بهره گی
ــی در  ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ ــکل ها و س تش
ــی در  ــرورش ماه ــژه پ ــروری به وی ــعه آبزی پ توس
دریــا و اســتفاده مطلــوب از ظرفیت هــای ســواحل 
شــمال و جنــوب کشــور بــا رعایــت اســتانداردهای 

بین المللــی اقــدام نماییــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنیــن در حکمــی 
جداگانــه، حســن صالحــی رئیــس پیشــین ســازمان 
ــوان مشــاور وزیر منصــوب  ــران را به عن شــیات ای

کــرد.

mailto:?subject=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF-%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20-%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85%20-%20Tasnim&body=https://tn.ai/1947678
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18درصدمحصوالتکشاورزیاستراتژیککشور
درخوزستانتولیدمیشود

کیخســرو چنگلوایــی، رییــس ســازمان جهــاد 
کشــاورزی خوزســتان بــا بیــان اینکــه بیــش 
ــن  ــاورزی در ای ــوالت کش ــن محص ــون ت 1۶ میلی
اســتان تولیــد مــی شــود گفــت: حــدود 1۸ درصــد 
محصــوالت کشــاورزی اســتراتژیک کشــور در ایــن 
اســتان تولیــد و برنامــه ریــزی بــرای افزایــش 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــدات ص تولی

وارداتنهادههایدامیبهبندرامامخمینی
20درصدافزایشیافت

معــاون بنــدری و اقتصــادی بنــدر امــام خمینی)ره( 
در اســتان خوزســتان گفــت: تاکنــون امســال 
ــد  ــدر رش ــن بن ــه ای ــی ب ــای دام ــاده ه واردات نه
20 درصــدی را نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال 
داشــته اســت و ایــن امــر رونــد افزایشــی در تامیــن 

ــه دارد. ــان ادام ــور همچن ــاز بخــش دام و طی نی
ایــرج مدیــری افــزود: آمارهــا بیانگــر آن اســت کــه 
از ابتــدای امســال تاکنــون 10 میلیــون و ۳00 
ــام)ره(  ــدر ام ــی وارد بن ــای دام ــن نهاده ه ــزار ت ه
افزایــش اســت. ایــن رقــم در حــال   شــده و 

ــل  ــتی حام ــد کش ــت فرون ــون هف ــت: اکن وی گف
نهــاده هــای دامــی بــه ظرفیــت 2۸۷ هــزار تــن در 
نوبــت تخلیــه در ایــن بنــدر قــرار دارد کــه ۶ فرونــد 

ذرت و یــک فرونــد جــو دامــی اســت.

پهلوگیریکشتیحامل55هزارتن
کنجالهسویادربندرامام(ره)

ــن  ــزار ت ــل 55 ه ــی حام ــد کشــتی ایران ــک فرون ی
ــدر  ــد در بن ــده از هن ــداری ش ــویا خری ــه س کنجال
امــام خمینــی پهلــو گرفــت و در انتظــار اخــذ 

ــت. ــار اس ــه ب ــرای تخلی ــای الزم ب ــی ه گواه
ــد  ــک فرون ــه ی ــا تخلی ــان ب ــه همزم ــن محمول ای
ــان  ــه از آلم ــی ک ــو دام ــی ج ــتی ۶5 هزارتن کش
 بــه ایــن بنــدر وارد شــده، تخلیــه مــی شــود.

ــن  ــور دام کشــور پیــش از ای شــرکت پشــتیبانی ام
اعــام کــرده بــود 1۷ فرونــد کشــتی حامــل نهــاده 
هــای دامــی و طیــور نســبت بــه انتقــال ایــن اقــام 

ــد. ــدام می کنن ــران اق ــه ای ب
آرژانتیــن،  برزیــل،  آلمــان،  کشــورهای 

تامین کننــدگان  جملــه  از  هنــد  و  اوکرایــن 
می شــوند. محســوب  ایــران  دامــی   نهاده هــای 
ــا  ــه ت ــرده ک ــور دام اعــام ک شــرکت پشــتیبانی ام
ــن جــو دامــی،  ــان امســال حــدود 500 هــزار ت پای
ــتی  ــد کش ــت فرون ــا هش ــویا و ذرت ب ــه س کنجال
اقیانــوس پیمــا در بنــدر امــام خمینــی تخلیــه شــود.

عرضهمرغ11هزارو500تومانی
تاپایاننوروزادامهدارد

ــور  ــور دام کش ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش مدیرعام
ــت  ــه قیم ــرم ب ــرغ گ ــت م ــه گوش ــت: عرض گف
تنظیــم بــازاری 11 هــزار و 500 تومــان تــا پایــان 

ــت. ــد یاف ــه خواه ــوروز ۹۸ ادام ــات ن تعطی
ــه واردات  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد ورناصری«ب »حمی
گوشــت منجمــد برزیلــی متوقــف نشــده اســت، از 
توزیــع روزانــه ۷00 تــا ۸00 تــن گوشــت خبــر داد 
و افــزود: گوشــت منجمــد گوســاله نیــز در اختیــار 

گــروه هــای هــدف قــرار خواهــد گرفــت.
ــن  ــور دام در عی مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی ام
حــال از تــداوم رونــد توزیــع گوشــت از ســایر راه هــا 
از جملــه بــه صــورت اینترنتــی خبــر داد و گفــت: 
هرچنــد میــزان توزیــع بــا ایــن روش بســیار ناچیــز 
اســت امــا در کنــار ســایر شــبکه های توزیــع 

مطــرح بــوده و تــداوم خواهــد یافــت.
ــی  ــور دام گران ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش مدیرعام
قیمــت مــرغ ناشــی از کمبــود نهاده هــا را رد کــرد 
و گفــت: هیــچ کمبــودی در بــازار نهاده هــا نیســت 
ــدازه کافــی در کشــور ذخیــره ســازی  ــه ان و کاال ب

شــده اســت.
بــه گفتــه وی، یکــی از علــل افزایــش قیمــت مــرغ، 
نبــود نقدینگــی در دســت تولیــد کننــده اســت کــه 
ناگزیــر بــرای تامیــن نقدینگــی بــه دالل و واســطه 
مراجعــه کــرده و آنهــا نیــز بــا لحــاظ ســود خــود، 
ــر  ــه ب ــن روی ــه ای ــد ک محصــول را عرضــه می کنن

قیمــت نهایــی اثــر گــذار اســت.

افزایش30درصدی
تولیدروغنزیتوندرکشور

مجــری طــرح زیتــون معاونــت باغبانــی وزارت 
ــن  ــد روغ ــال تولی ــت: امس ــاورزی گف ــاد کش جه
زیتــون در کشــور نســبت بــه پارســال بیــش از ۳0 
ــید.   ــن رس ــه ۷100 ت ــت و ب ــش یاف ــد افزای درص

ــاورزی،  ــاد کش ــای وزارت جه ــزارش تارنم ــه گ ب
ــدود  ــال ح ــزود: پارس ــر« اف ــت اهلل پریچه »رحم
ــد شــد.   ــون در کشــور تولی ــن روغــن زیت 5۳00 ت
و  سیاســت ها  از  را  زیتــون  روغــن  تولیــد  وی 
ــرای  ــاورزی ب ــاد کش ــم وزارت جه ــای مه برنامه ه

تامیــن نیــاز کشــور عنــوان کــرد و ادامــه داد: 
ــون،  ــن زیت ــد روغ ــش تولی ــی افزای ــال در پ امس
واردات ایــن محصــول 2 هــزار تــن کاهــش یافــت.  
بــا  باغــداران همســو  امســال  بــه گفتــه وی، 
سیاســت های وزارت جهــاد کشــاورزی، بــه ســمت 
ــه  ــد و 45 درصــد دان ــن رفتن ــد روغ ــش تولی افزای
ــه  ــه ب ــن و بقی ــه روغ ــور ب ــدی کش ــون تولی زیت

ــد.   ــل ش ــرو تبدی کنس
مجــری طــرح زیتــون وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــوه  ــن می ــزار ت ــد ه ــش از یکص ــال بی ــزود: امس اف
زیتــون تولیــد شــد؛ در حالــی کــه پیش بینــی مــا 

ــود.   ــن ب ــزار ت ۹0 ه
ــال 201۸  ــران در س ــرد: ای ــادآوری ک ــر ی پریچه
بین المللــی  بــه طــور رســمی عضــو شــورای 
ــن  ــا ای ــکاری ب ــعه هم ــرای توس ــد و ب ــون ش زیت
نهــاد بین المللــی و انتقــال دانــش و تجربیــات آن، 
ــا حضــور دو کارشــناس اســپانیایی یــک  امســال ب
ــرای  ــن ب ــار روزه را در قزوی ــی چه کارگاه آموزش
محققــان زیتــون، باغــداران و مدیــران بــه صــورت 

ــرد.   ــزار ک ــی برگ ــی و عمل علم

الیحهجامعخاکبهتصویبمجلسرسید
مرکــز  در  محیط زیســت  سیاســت  دبیــر 
ــوری  ــت جمه ــاد ریاس ــردی نه ــی های راهب بررس
ــه  ــال ها ب ــس از س ــع خــاک پ ــت: الیحــه جام گف
تصویــب نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی 

ــت. ــیده اس رس
ــورای  ــه ش ــت: البت ــار داش ــش اظه ــد دروی محم
ــه آن  ــکال ب ــار اش ــی، چه ــس از بررس ــان پ نگهب

ــت. ــی اس ــه جزئ ــه ک گرفت
وی افــزود: مجلــس پــس از بررســی الیحــه بودجه، 
ــران  ــد و ای ــی می کن ــاک را نهای ــع خ ــه جام الیح
ــت از  ــه حمای ــی در زمین ــون جامع ــم دارای قان ه

منابــع خــاک خواهــد شــد.
مرکــز  در  محیط زیســت  سیاســت  دبیــر 
ــوری  ــت جمه ــاد ریاس ــردی نه ــی های راهب بررس
بــر اســاس اعــام  خاطرنشــان کــرد: اکنــون 
رســمی، ســاالنه یــک میلیــون تــن خــاک از کشــور 

می شــود. قاچــاق 
ــه صــدور  ــه بهان ــران ب وی تصریــح کــرد: خــاک ای
البتــه  و  می شــود  قاچــاق  زینتــی،  گیاهــان 
ــز در  ــت نی ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــس س رئی

ــت.  ــرده اس ــد ک ــر را تایی ــن ام ــه ای ای مصاحب

227نمایندهدرنامهایبهرییسجمهور
خواستارافزایشقیمتگندمشدند

ــت  ــن قیم ــد: تعیی ــد کردن ــدگان تاکی ــن نماین ای
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37 ــه  ــرار تجرب ــدم از تک ــرای گن ــی ب ــزار تومان 2 ه

ــل  ــرات ســوء غیرقاب ــخ قاچــاق گنــدم کــه تاثی تل
دارد جلوگیــری می کنــد. فراوانــی  پیش بینــی 
در ایــن نامــه آمــده اســت: در برهه هایــی از زمــان 
ــاهد  ــا ۹۷ ش ــا ۹1 و ۹۶ ت ــال های ۸۷ ت ــل س مث
عــدم افزایــش قیمــت گنــدم بوده ایــم کــه نتیجــه 
ــروش  ــورها و ف ــر کش ــه دیگ ــدم ب ــاق گن آن قاچ
گنــدم بــه واحدهــای دام وطیــور و در نهایــت 

ــد.  ــور ش ــا دالر ارز از کش ــروج میلیون ه خ
در بخــش دیگــری از ایــن نامــه آمــده اســت: 
باتوجــه بــه تجربــه ۷ میلیــون تــن گنــدم و 
ــار  ــی انتظ ــف زمان ــای مختل ــاق آن در برهه ه قاچ
ــاف  ــه اخت ــه ب ــا توج ــال جاری ب ــت در س می رف
قابــل توجــه قیمــت گنــدم بــا کشــورهای همســایه 
تولیــدات  محصــوالت  درصــدی   55 تــورم  و 
کشــاورزی، دولــت نــرخ عادالنــه ای را بــرای خریــد 

ــد. ــام کن ــدم اع گن
محاســبات  طبــق  می افزایــد:  نامــه  ایــن 
کارشناســی مرکــز پژوهش هــای مجلــس، قیمــت 
ــورم بخــش کشــاورزی هــزار  ــرخ ت ــا ن متناســب ب
ــه  ــاب ب ــه خط ــن نام ــت. در ای ــان اس و ۹۳0 توم
رییــس جمهــوری آمــده اســت: به خصــوص از 
شــخص جنابعالــی تقاضــا داریــم بــا تعییــن قیمــت 
2 هــزار تومانــی بــرای گنــدم از تکــرار تجربــه تلــخ 
قاچــاق کــه تاثیــرات ســوء غیــر قابــل پیش بینــی 
ــا دالر  ــی دارد و در نتیجــه خــروج میلیون ه فراوان

ــد. ــری کنی ــع جلوگی ــه موق ــا تســهیل ب ارز ب

ایراندرتولیدبذرپنبهخودکفااست
کشــور  پنبــه  تحقیقــات  موسســه  رییــس 
ــی و  ــای علم ــترش فعالیت ه ــا گس ــه ب ــت ک گف
ــا  ــه تنه ــران ن ــته، ای ــال های گذش ــی س تحقیقات
ــه از  ــده بلک ــا ش ــه خودکف ــذر پنب ــد ب در تولی

ــت. ــوردار اس ــز برخ ــادرات آن نی ــوان ص ت
قربانعلــی روشــنی در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار 
ــورمان 12  ــمندان کش ــان و دانش ــت: محقق داش
رقــم پنبــه قابــل اســتفاده در مــزارع را بــا 
مشــارکت بخــش خصوصــی تجــاری ســازی 
کــرده و بــرای کشــت در اختیــار پنبــه کاران 

ــد.  ــرار می دهن ق
ــز  ــی مراک ــه علم ــت بنی ــا تقوی ــه داد: ب وی ادام
ــد  ــم جدی ــک رق ــاه ی ــر هشــت م ــی، ه تحقیقات
ــه  ــا توج ــه ب ــود ک ــه می ش ــد و عرض ــه تولی پنب
ــا  ــا ب ــن گونه ه ــه بومــی ســازی و ســازگاری ای ب
ــول و  ــش محص ــتان، افزای ــر اس ــوای ه آب و ه
ــر در  ــمند و موث ــاه ارزش ــن گی ــدد ای ــق مج رون
ــت. ــار نیس ــتغال دور از انتظ ــروت و اش ــد ث تولی

رییــس موسســه تحقیقــات پنبــه کشــور از 
مطالعــه بــرای تولیــد و معرفــی ســه رقــم 
جدیــد پنبــه نیــز خبــر داد و گفــت: امیدواریــم 
بــا ســربلندی و موفقیــت در مراحــل کشــت 
آزمایشــی، در دهــه فجــر ســال آینــده ایــن 
رقم هــا را معرفــی و بــه صــورت انبــوه در اختیــار 

ــم. ــرار دهی ــاورزان ق کش

ــه  ــه ب ــات پنب ــرد: موسســه تحقیق ــه ک وی اضاف
مرکزیــت گــرگان دارای 4 بخــش تخصصــی 
تحقیقــات و 12 ایســتگاه مطالعــه در اســتان های 

کشــور اســت.

83درصداراضیزیرنظر
سازمانجنگلهاومراتعاست

و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  رئیــس 
ــی  ــد اراض ــت: ۸۳ درص ــور گف ــزداری کش آبخی
ــر نظــر  ــار زی ــون هکت ــامل 1۳5 میلی ــران ش ای
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری اســت.

جمهــوری اســامی ایــران یــک میلیــون و 14۸ 
هــزار کیلومتــر مربــع وســعت دارد.

ــن  ــزود: اصلی تریــن وظیفــه ای ــی اف خلیــل آقای
ســازمان حفاظــت از انفــال و عرصه هــای منابــع 

طبیعــی اعــم جنــگل و مرتع اســت. 
ــح کــرد:  معــاون وزارت جهــاد کشــاورزی تصری
عرصه هــای  از  حفاظــت  در  ســازمان  ایــن 
ــا کمبــود نیــروی جنگلبــان و  منابــع طبیعــی ب

ــت.  ــه اس ــان مواج قرق ب
ــرو مجــوز  ــود نی ــران کمب ــرای جب وی گفــت: ب
ــام  ــام انج ــادر و ثبت ن ــر ص ــتخدام 554 نف اس
شــد و آزمــون مربوطــه اســفندماه جــاری 
ــرای حفاظــت  ــا ســازمان ب برگــزار می شــود، ام
از عرصه هــای منابــع طبیعــی بــه نیروهــای 

ــاز دارد. ــتری نی بیش

برداشتسیاهنیشكردرخوزستان
حفاظــت  اداره  رئیــس   - ایرنــا   - اهــواز 
محیط زیســت اهــواز بــا اشــاره بــه آغــاز برداشــت 
ــت:  ــتان گف ــن شهرس ــکر ای ــزارع نیش ــیاه از م س
ــا  ــواز ب ــکردر اه ــزارع نیش ــد م ــال ۷0 درص امس
شــیوه ســوزاندن مــزارع برداشــت می شــود، ایــن 
ــد  ــورد تایی ــیاه م ــت س ــه برداش ــت ک در حالیس

نیســت. محیط زیســت 
علــی بنــی عگبــه در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
گــزارش  اســاس  بــر  داشــت:  اظهــار  ایرنــا 
واحــد  مــزارع  از  نیشــکر  برداشــت  دریافتــی 
صــورت  بــه  اخیــر  روزهــای  در  دهخــدا 
ــه  ــوده ک ــزارع ب ــوزاندن م ــیاه و س ــت س برداش
اســت.  داشــته  دنبــال  بــه  را   شــکایت هایی 

ــا،  ــده در بارش ه ــاد ش ــه ایج ــا وقف ــت: ب وی گف
برداشــت نیشــکر اخیــرا آغــاز شــده کــه بخشــی از 
آن برداشــت ســیاه و به صــورت ســوزاندن مــزارع 
ــت  ــبز اس ــت س ــورت برداش ــز به ص ــی نی و بخش
ــود.  ــام می ش ــر انج ــین دروگ ــیله ماش ــه به وس ک

بنــی عگبــه بــا انتقــاد از ســوزاندن مــزارع نیشــکر 

در زمــان برداشــت، اظهــار داشــت: اعتقاد ســازمان 
محیــط  زیســت ایــن اســت کــه همــه مــزارع بــه 
ــی  ــا کارگروه ــود ام ــت ش ــبز برداش ــورت س ص
ــه  متشــکل از دادســتانی، بازرســی و بهداشــت ک
ســه ســال پیــش تشــکیل شــده بــود مقــرر کــرده 
اســت ســال اول 20 درصــد، ســال دوم 2۳ درصــد 
ــه صــورت ســبز  و امســال ۳0 درصــد از مــزارع ب
ــت  ــوه برداش ــورد نح ــد از آن در م ــت و بع برداش

ــود. ــری ش تصمیم گی
ــمال و  ــکر در ش ــه نیش ــار مزرع ــزار هکت  ۸0 ه
ــش از 120 روز از ســال )طــی  ــواز، بی ــوب اه جن
ــوزاندن  ــا س ــت( را ب ــا اردیبهش ــر ت ــای مه ماه ه

ــد.  ــوده می کنن ــکر آل ــزارع نیش م
طــرح جامــع کاهــش آلودگــی کان شــهر اهــواز، 
ــماندهای آن را  ــکر و پس ــزارع نیش ــش زدن م آت
یکــی از دالیــل اصلــی آلودگــی هــوای ایــن 
کان شــهر برشــمرده اســت. بــر اســاس ایــن 
ــیده،  ــب رس ــه تصوی ــال ۹0 ب ــه در س ــرح ک ط
مقــرر شــده وزارت جهــاد کشــاورزی بــا همــکاری 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و ســایر 
ــه  ــال ۹1 ب ــدای س ــه از ابت ــتگاه های مربوط دس
ــری  ــا بهره گی ــه ب ــد ک ــزی کنن ــه ای برنامه ری گون
از دســتاوردهای نویــن و فناوری هــای جدیــد 
ــزارع  ــاورزی در م ــماندهای کش ــوزاندن پس از س

نیشــکر ممانعــت شــود. 

دستورالعمل»پروانهکاربردنشانحدمجاز
آالیندههادرمحصوالتکشاورزی«

رویمیزمعاونینوروسا
ــاورزی در  ــاد کش ــر جه ــی وزی ــود حجت محم
نامــه ای خطــاب بــه معاونیــن ایــن وزارت و 
روســای ســازمان های تابعــه و جهــاد کشــاورزی 
تجدیــد،  »صــدور،  دســتورالعمل  اســتان ها، 
ــرد  ــه کارب ــال پروان ــق و ابط ــع تعلی ــق، رف تعلی
ــوالت  ــا در محص ــاز آالینده ه ــد مج ــان ح نش

ــرد. ــاغ ک ــاورزی« را اب کش
در این نامه آمده است:

بــه اســتناد بنــد )ج( مــاده )۳1( قانــون برنامــه 
ــدار  ــعه پای ــتای توس ــعه و در راس ــم توس شش
ــای ســامت  ــی و ارتق ــت غذای کشــاورزی، امنی
محصــوالت کشــاورزی و اعمــال اســتانداردهای 
کشــاورزی،  محصــوالت  کیفیــت  ملــی 
ــع  ــق، رف ــد، تعلی ــدور، تجدی ــتورالعمل ص »دس
ــد  ــان ح ــرد نش ــه کارب ــال پروان ــق و ابط تعلی
ــاورزی«،  ــوالت کش ــا در محص ــاز آالینده ه مج
)تجدیدنظــر  شــماره 22۷/1۳4/د  بــه 
شــیوه نامه  شــماره ۳ مورخ ۷/۳/۹۷( و 

اجرایــی آن بــرای اجــرا ابــاغ می شــود.
مــوارد ایــن دســتورالعمل در پایــگاه اخبــار ســبز 
ــه نشــانی   ــان(، ب ــده جه ــران )کشــاورزی آین ای
بــا  و     www.sabznn.irیــاwww.agriwe.news

ــل دســترس اســت. ــک yon.ir/6axvE قاب لین
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caviar, saffron, kernel fruits and berries. Iran is 
also ranked second in the world in the production 
of dates and apricots. In the production of water-
melon, cherries, melons and a variety of melons, 
apples, figs and Cucumber also has its own third 
world. 

The success of the agricultural 
bank in implementing the Green 
Banking Project

The Green Banking Project started in 2014 with the 
signing of a memorandum of understanding between the 
Agricultural Bank and the United Nations Civil Service 
Office and the Department of State’s supervision.

With the implementation of this project, the Agricultur-
al Bank succeeded in providing a model consistent with 
environmental indicators while protecting natural and 
environmental resources for the future’s people and con-
tributing to sustainable development by supplying finan-
cial needs of farmers, especially in rural areas, taking an 
effective step in creating jobs and supporting production 
national.

Green banking, while preserving the environment, 
leads to employment and entrepreneurship and will re-
sults positive external effects such as increasing income 
and raising the standard of living of households and em-

Transplants (Ecesis) Cultivation 
Greenhouse in Programs 
Priorities of Ministry Of Jihad 
Keshavarzi

Deputy Minister of Agriculture Jihad said: due to shortage water in Iran, we 
must move to greenhouse cultivation.

Abbas Keshavarz added: Now the transplants cultivation of cotton, vegetable, 
seedlings and corn is started in greenhouses.

I have to say; this greenhouse is one of the few greenhouses in Iran, and has a 
unique saving on water consumption.

The purpose of this greenhouse is to produce transplants that are immune to 
environmental stress, pathogens, pests and diseases.

Fully automated greenhouse with polycarbonate coating and its technology is 
related to Italy and Iranian structures.

The greenhouse with 5340 square meters of infrastructure and 2 hectares of 
land area, with a credible amount of 40 billion riyals, was set up by the private 
sector for the first time in southern Fars, and has more than 15 employees.

This greenhouse can produces 10 million transplants (ecesis) per year and 3 
million per period.
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The second «Murcia» 
goat breeding center 
opened in Qazvin

The largest and the second breeding farm of the 
Spanish goat Murcia was launched at a ceremony 
attended by the Minister of Agriculture Jihad in the 
city of Qazvin Abiyek.

The unit, which is the second largest breeding head 
of the Murcia breed following a livestock unit in Ker-
man, has 2,000 livestock breeds (Murcia goats).

This livestock has been established with 250 billion 
rials and can produce 2 500 tons of milk and 16 tons 
of meat annually.

95 billion Rials from the credits of this unit have 
been provided from rural employment budgets.

Opening this unit created employment for 32 people.
 In addition to twins births in 90% of the first giving 

births, due to over 3% protein and light milk of this 
race, their dairy is benefit for people that have Diges-
tive diseases

«Agricultural and Natural Resources Engineering 
Organization of IRAN»; successes, barriers to evolution 
and underdevelopment factors

“Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN” Following the change of management 
on the occasion of the engineer’s day, on 23 February, with the collection of over 1,400 agricultural engineers from 
all the provinces of Iran in the hall of the Milad Tower conferences, he was able to display the outstanding ability 
of the semi-public semi-private organization.

The presence of this number of agricultural engineers was unprecedented by the organization.
In this seminar, in addition to the Minister of Agriculture Jihad, A number of deputies and directors of the ministry, the chairman and a number of 

members of the Parliamentary Agriculture Commission, as well as the head of the Rural Development Presidential Office, also attended.
The magazine editor in this issue, referring to the new management activities of the organization, which has been appointed by the president for 

less than two months, addresses the obstacles to the organization’s inability to develop in the past, and he emphasized that these obstacles should be 
resolved for the development of the organization, which has 250,000 members of the agricultural engineer. These barriers include:

1- The dual nature of the state and private”Agricultural and Natural Resources   Engineering Organization of IRAN”
2-  Contrary Conflict of interest and perspective between members and government
3- The absence of this organization in the decision-making councils of the country
4- The risk of turning this guild into a political party
5-  Avoiding production and alienation with farmers
6- Low level of training
7- Statement of the brave and beyond the current policies

Iran ranked first to fifteenth in the world in producing 68 agricultural 
products

According to FAO statistics, Iran has the world’s first to fifteenth place in agricultural production, 
crops and horticulture in 68 agricultural products.

According to the report, Iran has the first place in the world in the production of pistachio, barberry, 
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