


بانک کشاورزی هیچ رقمی
تحت هیچ شرایطی

بابت مطالبات معوق کشاورزان
طرف قرارداد آن بانک

از بازارگاه برداشت نمی کند. 

اخیراً شایع شده بود مرغداران و دامدارانی 
که برای خرید سهمیه نهاده های کشاورزی اقدام 
به واریز پول در وجه بانک کشاورزی در سامانه 
که  مواجهند  استرس  این  با  می نمایند،  بازارگاه 
امکان دارد بانک به صورت سیستمی وجوه آن ها 

را بابت مطالبات خود برداشت نماید. 
بخشنامه زیر نشان از قاطعیت مدیران ارشد 
تولیدکنندگان  از  حمایت  در  کشاورزی  بانک 
هر  تحت  نکردن  برداشت  و  دامی  پروتئین 

عنوان دارد.
چنانچه هر تولیدکننده نمونه ای از برداشت 
بانک کشاورزی از سامانه بازارگاه مشاهده کرد 
می تواند برای اطالع رسانی آن را به دفتر نشریه 

ارسال نماید.

اعتماد به

بانک کشاورزی

دو چندان است

انحصار  هرگونه  از  دور  به  خصوصی  و  دولتی  بانک های  سایر  کرد  اعالم  کشاورزی  بانک  این  عالوه بر 
می توانند در بازارگاه مشارکت داشته باشند. اما باید برای ابهامات زیر راه حل ارائه شود: 

یا  سرک  محموله،  چنانچه  می گیرد  صورت  بارگیری  که  زمانی  کسری،  یا  سرک  تکلیف  و  تعیین   • 
از  فوریت  به  به صورت سیستمی  و  سامانه  از طریق  برداشت  یا  پرداخت  امکان  باشد  داشته  کسری 
مقدور  بانک ها  سایر  در  خریدار  حساب  از  برداشت  اما  دارد  وجود  کشاورزی  بانک  مشتری  حساب 

نسیت و حمل تا حل مسئله و پرداخت سرک یا برداشت متوقف می شود. 
 • امکان ابطال معامله و برگشت وجه، چنانچه به هر دلیل از سوی بازارگاه معامله ابطال شود با توجه 
در  اما  دارد  وجود  وجه  برگرداندن  و  ابطال  امکان  کشاورزی،  بانک  در  شناسایی صاحب حساب  به 
و  امکان شناسایی صاحب حساب  باشد  داشته  بانک ها حساب  دیگر  در  که خریدار حساب  صورتی 

برداشت وجه از حساب سایر بانک ها و برگشت وجه و ابطال معامله ممکن نیست. 
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 هرج و مرج در نهاده های دامی، چرا؟ / ۴۷
 گوشت طیور، نیمی از مصرف جهانی / ۴۸

 »آرین«، تمام قد در دفاع از امنیت غذایی / ۴۹
 »بازارگاه« پشتوانه مشورتی می خواهد / ۵۲

 شیر، رو در روی تغییرات آب و هوایی / ۵۴
 هر کندو فقط یک ملکه! / ۵۶

 سگ، دوست دیرینه انسان / ۵۸
 زیربنای تولید و پرورش سگ مدرن / ۵۹

 سگ، بخشی از زندگی / ۶۰
 درخشش اگروفود ۲۰۲۰ در سایه کرونا / ۶۲

 چای سبز به اندازه بخورید / ۶۳
 انواع پاستا، ماکارونی و ... / ۶۴

 کدام روغن آشپزی سالم است؟ / ۶۵
 ارزش افزوده در میوه های خشک / ۶۶

 روش های خشک کردن میوه ها و سبزی ها / ۶۷
 خطر اُُزن بر محصوالت غذایی / ۶۸

سال ها است سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان طلبکارترین سازمان کشور 
)نزدیک به 5۰۰ میلیارد تومان مطالبات از اشخاص حقیقی، حقوقی، شرکت ها 
و...(، متأسفانه همه ساله با التماس و از طریق سازمان برنامه و بودجه، حدود 
1۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت با بهره 15 تا 18 درصد گرفته که به نسبت 
بی تدبیری مدیران وقت، بخشی از این حجم مالی عظیم، حیف و مقداری نیز 

"میل" می شد.
اشخاص و بدهکاران حقیقی

برای راستی آزمایی کافی است کارشناسان دلسوز سازمان تعاون و سازمان بازرسی 
 ... و  رب  حبوبات،  خرما،  میزان(  خشک)بیشترین  شیر  چقدر  کنند  بررسی 
به افراد حقیقی زورمند، توانمند، البی مند و مافیامند فروخته شد و سال ها است 
وجوه آن برنگشته، یا مدیران وقت سازمان، عالقه ای به زنده کردن آن ها نداشته اند.

رقمی  حقیقی  افراد  این  از  سازمان  مطالبات  می دهد  نشان  ساده ای  محاسبه 
نزدیک تر  واقعیت  به  یا  ریال(  میلیارد   15۰۰ تومان)بله!  میلیارد   15۰ بالغ بر 
حدود ۲۰۰ میلیارد تومان)در ایام دالر 3 هزار تومانی( است که چنانچه به نرخ 

روز محاسبه شود بالغ بر یک هزار میلیارد تومان ثروت سازمان زنده می شود.
بدهکاران حقوقی به سازمان مرکزی

مطالبات مهم تری نیز الوصول مانده و آن بدهی شرکت ها، تعاونی ها، فروشگاه های 
آن  اسناد  که  است   ... و  )شبکه(  استانی  و  شهرستانی  اتحادیه های  و  تعاونی 
روی هم تلنبار شده که رقمی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان را شامل می شود. 
ارقامی که باید سال ها پیش به سازمان مرکزی پرداخت می شد، اما جای آن 
هم  مرکزی  سازمان  یعنی  است،  گرفته  باال  بهره های  با  بانکی  تسهیالت  را 

چوب را خورده هم پیاز را.
ناشفاف سازی و تسویه نشدن حساب با شبکه

شوربختانه سازمان مرکزی چنان بی درو پیکر شده بود که نه کسی پیگیر بیت المال بود 
و نه تسهیالت دریافتی به موقع بازگردانده می شد. 

یارای  را  مدیری  بود که  مرحله ای رسیده  به  مدیریت جزیره ای،  و  ملوک الطوایفی 
شفاف سازی و تسویه حساب با همه شبکه ها، تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش 
نبود و بی دلیل نبود که پول های بی زبان و سرمایه های سازمان یا وام های دریافتی 
تحت عنوان خرید تضمینی، توافقی، حمایتی و تنظیم بازار و ... در دست تعاونی ها 
و اتحادیه های شهرستانی و استانی مانده که این رقم هم بین 15۰ الی ۲۰۰ 

میلیارد تومان تخمین زده می شود.
چگونه است که سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی در این مدت، پرده از 

این راز برنداشته و نتوانسته آن را رمزگشایی کند، خدا می داند.
احقاق حقوق سازمان

اینک دو راه کار می تواند با اصالح مسیر سازمان، مطالبات و سرمایه ملی را به 
آن ها بازگرداند. رقم کمتر یا بیشتر از ۶۰۰ میلیارد تومان یا به نرخ روز حدود 
و  متحول  را  ورشکستگی  به  نزدیک  سازمان  می تواند  تومان  میلیارد  هزار   ۲

چابک نماید.
کارشناسان معتقدند چنانچه زنده کردن وصول مطالبات سازمان صورت گیرد 
به جای  پس  این  از  است  ضروری  شبکه،  کردن  فعال  و  سازماندهی  برای 
بدهکار شدن سازمان مرکزی، هر شبکه با نیازسنجی برای دریافت تسهیالت 
و سپردن ضامن معتبر راساً به بانک ها معرفی شود یا خود تأمین سرمایه در گردش 
را انجام دهد تا سازمان در تار عنکبوت رسوب تسهیالت و بازپرداخت نشدن 
و  ضمانت  پرداخت ها،  و  دریافت  مسئولیت  راساً  "شبکه"  هر  و  نشود  گرفتار 

راستی آزمایی گردش مالِی خود را، عهده دار گردد. 

گاو 9من شیر وزارتخانه، اما...!
سازمان مرکزی تعاون روستایی

ثروت

بر باد رفته
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 ابوالقاسم گل باف

کشاورزی و هر فعالیت دیگر تولیدی جبراً دارای قواعد خاص خود بوده و 
تحت شرایطی، به بالندگی یا افول می رسد.

)همه  کشاورزی  حوزه  کارآفرین  و  سرمایه گذار  است  دهه  چند 
نگاه  با  نهادهای حاکمیتی صرفاً  و  دولت، مجلس  بهره بردار،  زیربخش ها(، 
یا  تحریم  از  فرار  جنگ،  احتمال  شدن،  خودکفا  بیشتر،  تولید  تولید،  به 
مسئولی  کمتر  بسته اند.  تولید  از  بعد  و  قبل  مسائل  بر  و... چشم  کمبوها 
تازه  داخلی،  و  صادراتی  به  تولید  تقسیم  فرآوری،  نهایی،  تولید  ارزش  به 
خوری، تبدیل، قابل نگهداری و البته دیپلماسی تجارت و بازرگانی، تولید 
صادرات محور، صادرات و واردات در حوزه محصوالت کشاورزی، کشاورزی 
برنامه پذیر، کشاورزی قراردادی، کشاورزی دانش مزد محور، عرضه و تقاضا 

و البته سیاست گذاری یکپارچه، واقف شده یا به آن پرداخته است.
را در سرلوحه کار خود  تولید  و فقط رسالت  نیز جبراً  متولیان کشاورزی 
البته بدون برنامه ریزی جامع. این است که کشاورز یا نگاه  قرار داده اند و 
و  تضمینی  قیمت  نهایتاً  و  وانتی  و  دالل  و  خر  سلف  یا  دارد  آسمان  به 
کاهش  شده،  تولید  محصول  حفظ  برای  تالشی  کمترین  نمی کوشد 
ضایعات،  تبدیل آن حتی با امکانات اولیه و... انجام دهد. منتظر است تا 
شاید قیمت تضمینی، قیمت توافقی، یارانه ها و حمایت های این چنینی به 

سراغش بیاید.
تا زمانی که دولت، کشاورز، زمین دار و سرمایه گذار تنها وجه مشترکشان 
سفارش  مبنای  بر  تولید  بازارپسندی،  کیفیت،  )نه  تولید  افزایش  و  تولید 

و...( باشد، مسلماً فاتحه کشاورزی خوانده است.
این وجه و نگاه مشترک، وزارتخانه را به مرکز تقسیم یارانه و البته رانت 
اجازه  مسلماً  و  می کند  بدل  نهاده ها  تومانی  میلیارد  هزار  یکصد  تا   7۰
سیاست گذاری  لزوم  بر  تأکید  و  شود  خارج  الطوایفی  ملوک  از  نمی دهد 

یکپارچه نماید.
برای  یا مسئول توزیع کوپن سوخت  وزارتخانه ای که طی 4 دهه گذشته 
مسی  و  رومانی  تراکتور  و  یارانه ای  سم  و  کود  و  بذر  یا  بوده  کشاورزی 
فرگوسن و... یا خرید محصوالت بی کیفیتی که روی دست کشاورز مانده، 

نمی تواند با کمک کشاورز به تعریف جهانی و تولید برای مشتری برسد.
در این سیستم حتی تشکل های صنفی حرفه ای، اجتماعی و تولیدی نیز 
را  و...  همیاری  و  اعضاء  به  نهاده ها  فروش  محل  از  درآمدسازی  نوعی  به 

پیشه کرده اند.

لزوم سیاست گذاری یکپارچه

کوچه  آشتی کنان تجارت در کشاورزی

یک وزارت 8۰ تا 9۰ هزار نفری، جمعیت دانش آموخته 3۰۰ و اندی هزار 
نفری کشاورزی و جامعه کمتر یا بیشتر از 4 میلیون بهره بردار، همه تالش 
مصرف  بر  افزون  محصول  سال  یک  که  می کنند  معطوف  این  به  را  خود 
مانند گوجه، سیب زمینی، پیاز، هندوانه و... تولید شود که به دلیل عدم 
برنامه ریزی حتی برداشت آن مقرون به صرفه نباشد و سال دیگر آنقدر از 

کاشت دور می شود که نیاز به واردات پیش می آید.
و  واردکننده  فعاالن  جمله  از  تولید  عوامل  همه  باید  که  است  اینجا 
توزیع کنندگان  تأمین کنندگان،  نهایی،  محصول  و  نهاده ها  صادرکننده ی 
و  منطقی  واسطه های  وشهرستانی،  استانی  ملی،  مویرگی  و  بزرگ 

ارزش آفرینان در حد و جایگاه خود دیده شده و به  بازی گرفته شوند.
نقشه  به  تولید  سرنوشت  است  الزم  کارشناسی  نظریه  این  استمرار  در 
تقاضا،  و  عرضه  کیفی،  نهاده های  تأمین  امکان  اراضی،  تناسب  خاک، 
کشاورزی قراردادی و نگاه به بعد از تولید وابسته شود. رانت ارزی و یارانه 

و توصیه و از توزیع رانت پیشگیری گردد.
در این صورت بازارگاه کشاورزی یا هر سامانه ای با تعریف جامع، درگاهی 
برای نظم دادن به کار کشاورزی، تجارت کشاورزی و تولید حساب شده و 
مراودات و بازرگانی کشاورزی تلقی می گردد و سیستم حسابداری نهاده ای 
بر آن حاکم می شود تا براساس منابع و امکانات، اقلیم، مزیت نسبی، نیاز 
محصوالتی،  چه  که:  شود  مشخص  خارجی  و  داخلی  بازار  سهم  کشور، 
باید  بازارگاه  این  در  البته  است.  نیاز  مورد  ایامی  چه  در  و  میزان  چه  به 
عوامل  همه  بوروکراسی،  و  دولت  دخالت  و  نقش  شدن  کم رنگ  با  همراه 

ذی مدخل حضور جدی و هم افزایی داشته و از نظراتشان استفاده شود.
آمال همه فعاالن حوزه کشاورزی بدل شود و محل  به کعبه  اگر  بازارگاه 
و  بازاریابی  توزیع،  تولید،  عوامل  تمامی  بستن  دخیل  و  اجماع  و  اجتماع 
انبارها،  سامانه  گمرک،  سامانه  بازرگانی  اتاق  بانک ها،  )ازجمله  بازرگانی 
در  تجارت  سهولت  گردد،  قلمداد  نهاده(  نوع  هر  عرضه  سامانه های 
و  آمارسازی  )نه  تولید  ارزش  به  آن  با  همراه  و  کند  فراهم  را  کشاورزی 
تن  میلیون   134 تن،  میلیون   13۰ تن،  میلیون   1۲۰ اعالم  پردازی  رقم 
و...( بپردازد، دولت را موظف می نماید تا از سیاست های موازی، تعرفه ها و 
رویه های ناپایدار، موقت تا اطالع ثانوی، تعرفه های من درآوردی، امضاهای 

طالیی، خودی و غیرخودی، حکم های رانت آور و... دست بردارد.
کوچه  در  تردد  رونق  با  بود،  امیدوار  می توان  قاعدتاً  صورت  آن  در 
آشتی کنان تجارت کشاورزی، تولید کشاورزی در تعاریف و استانداردهای 
روز و محاسبات اقتصادی بگنجد، نه نظریه های جزمی خودکفایی، اقتصاد 
که  است  صورتی  در  این  البته  دولتی.  بایدهای  الجرم  فرامین  و  کوپنی 
و  خصوصی  بخش  دست  در  رفته  رفته  کامل،  شفاف سازی  با  بازارگاه 
رانت  توزیع  یا  طلبی  همیاری  رانت خواری،  عامل  خود  که  تشکل هایی 

نباشند، قرار گیرد. 
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کشور،  عمومی  فرهنگ  شورای  تصویب  از  پس 
ملی  روز  به عنوان  مهر   ۲9 روز   137۶ سال  از 

ملی  اراده  و  عزم  بیانگر  تا  شد  نامگذاری  صادرات 
توسعه  برای  خصوصی  بخش  و  دولت  مجموعه  در 

اقتصادی  توسعه  درنتیجه  و  غیرنفتی  صادرات 
کشور باشد.

رمز  و  اقتصاد  محرکه  موتور  به عنوان  صادرات 
مهمی  نقش  جهانی  بازارهای  در  کشورها  بقای 

میان  این  در  می کند.  بازی  اقتصاد  عرصه  در  را 
مواردی  از  یکی  غذایی  و  کشاورزی  بخش  صادرات 

نظر  در  با  و  کرد  فکر  آن  به  می توان  شدت  به  که  است 
جلوگیری  و  آبی  منابع  حفظ  مانند  مالحظاتی  گرفتن 
قالب  در  صادرات محور  تولید  البته  و  خاک  فرسایش  از 

کشاورزی پایدار به آن پرداخته شود.
ایران  در  در کشاورزی  برنامه ای  هر  اجرای  برای  هرچندکه 
و  خاک  منابع  حفظ  موضوع  یعنی  مهم  اصل  دو  این  باید 
لحاظ  پایدار(  کشاورزی  کلی  مجازی)به طور  آب  بحث 
شود، اما آن چه واقعیت دارد این است که موضوع صادرات 
انحصاری  محصوالت  در  به ویژه  کشاورزی  محصوالت 
وجود  نسبی  مزیت  که  محصوالتی  در  و  اختصاصی  و 
به  جدی تری  نگاه  باید  که  است  اهمیت  با  موضوعی  دارد، 
کشور  که  تحریم ها  فعلی  شرایط  در  ویژه  به  داشت؛  آن 
از  یکی  موضوع  این  دارد،  جدی  مشکالت  نفت  فروش  در 
راه هایی است که می تواند ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند.

مزیت های  از  یکی  کشاورزی،  محصوالت  صادرات  برای 
در  شناخته  اقلیم   13 از  که  است  اقلیمی  تنوع  کشور 
یعنی  دارد،  وجود  کشورمان  در  آن  اقلیم   11 دنیا، 
خالصه ای  اقلیمی  نظر  از  ایران  »کشور  گفت  می توان 
تنوع  حال  هر  به  اقلیمی  تنوع  این  و  است«  دنیا  تمام  از 
از  گیاهی و محصول را نیز به دنبال دارد و طیف وسیعی 
کشورمان  در   ... و  شیالتی  و  دامی  کشاورزی،  محصوالت 
محصوالت  این  از  بسیاری  طرفی  از  دارد.  تولید  قابلیت 
به جرأت می شود گفت که منحصراً مخصوص  هستند که 

کشور ما هستند.
مانند: زعفران و پسته گرچه در سال های  مثاًل محصوالتی 
اخیر به کشورهای دیگر نیز سفر کرده و در دیگر کشورها 
جایگاه  کمی  و  کیفی  نظر  از  هم  باز  اما  گزیده اند،  سکنی 

ایران بسیار باالتر از دیگر کشورها است.

توان صدور 60 میلیارد دالر محصوالت کشاورزی را داریم

چرا فقط 6 میلیارد دالر در سال؟!

خرما  انجیر،  انار،  پسته،  مانند  محصوالتی 
زیاد  هم  تعدادشان  که  محصوالت  دیگر  و 

است اصاًل خاستگاهشان در ایران است و در  
باز  کار  شوند  و  کشت  که  هم  دنیا  جای  هر 

هم اصل و نسب شان به این کشور برمی گردد و معلوم است که حتماً 
باکیفیت ترین شان هم در ایران تولید می شود.

کشت،  شرایط  و  می کند  طلب  را  مفصلی  و  جداگانه  بحث  خود  که  دارویی  گیاهان 
فرآوری، تولید و بازاریابی و فروش آنها برای کشور ما فراهم می باشد.

در مبحث گوشت و تخم مرغ نیز امکان صدور بیش از یک میلیون تن از این دو محصول و 
بیش از یک میلیون تن شیر و سایر لبنیات وجود دارد و مزیت های محصوالت شیالتی ما 

نیز فراوان است.
تمام  جغرافیایی  به صورت  وسیع  یک سطح  در  که  داریم  کشور  در  مناطقی  سو  دیگر  از 
شرایط یک گلخانه طبیعی برای تولید محصول را دارند. مثاًل منطقه چابهار و کنارک در 
استان سیستان و بلوچستان با وسعتی معادل بعضی کشورها، یک گلخانه طبیعی است و 

از این نظر شاید در دنیا نظیر نداشته باشند.
در کنار این شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی که این همه امکانات در اختیار ما قرار می دهد، 
محصوالت  صادرات  برای  را  فرصت ها  که  داریم  نیز  منحصربه فردی  جغرافیایی  شرایط 

کشاورزی تکمیل می کند.
که  بگیرید  نظر  در  را  همسایه  کشورهای  نفری  میلیون   ۶۰۰ تا   4۰۰ حدود  جمعیت 
آن  برای  می توان  و  هستند  کشورمان  محصوالت  برای  خوبی  بسیار  مشتریان  آنها  اکثر 

برنامه ریزی کرد.
کشورمان  برای  مشکالتی  گرچه  خارجی  ارزهای  قیمت  اندازه  از  بیش  رفتن  باال  شرایط 
تا  گردد  ارزشمند  فرصتی  به  تبدیل  راحتی  به  می تواند  خود  تهدید  این  اما  کرده  ایجاد 

صادرات را توسعه داد.
نشان  منحصربه فرد،  محصوالت  با  همراه  نسبی،  مزیت های  و  منابع  امکانات،  بررسی 
می دهد که ساالنه حداقل 5۰ میلیارد دالر توان صادرات و صادرات مجدد داریم)چیزی 
برای  اما  داریم  وزارتخانه  نفت  برای  که  حالی  در  پتروشیمی(؛  و  نفت  صادرات  از  بیش 

صادرات فقط یک اداره کل؟!
عمر  که  نمی شود  صادر  قانونی  یا  تعرفه  مقررات،  بخشنامه،  هیچ  تقریباً  این  از  گذشته 
سه چهار ساله داشته باشد تا صادر کننده بتواند با طرف  خارجی خود صحبت از ضمانت 

صادرات بکند.
القصه، چنانچه روی مسائلی مانند بهره وری آب و حفظ ذخایر آب و خاک، تولید نژادها، 
ارقام و واریته های مناسب و بازارپسند، صنایع تبدیلی و فرآوری و... و از همه این ها مهم تر 
برندسازی و بازاریابی تمرکز کنیم و سیاست های باثباتی در زمینه صادرات داشته باشیم، 

تولیدات بخش کشاورزی می تواند سهم زیادی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کند. 
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طایفه بزرگ و صاحب نامان تولید ماکارونی با هدف همراهی و مشارکت در توسعه پایدار 
کشاورزی و تأمین گندم دورم )آرد سمولینا( برای تولید ماکارونی باکیفیت و فرآورده های 

آن، دو سالی است که چراغ کشت قراردادی را روشن نگه داشته اند. 
مهندس مهرداد نوری، مدیرعامل شرکت تک ماکارون و رئیس هیات مدیره انجمن 
و  تولید  که  است  مدیرانی  زمره  در  ایران  ماکارونی  کارخانجات  کارفرمایان  صنفی 
محاسبات آن را می شناسد، در جایگاه انجمن نگاه ملی و در جایگاه مدیر کارخانه نگاه ملی 
و اقتصادی دارد. وی می گوید: از دو سال قبل که شاهد کم شدن سطح زیرکشت گندم 
دوروم در کشور بودیم با هدف ایجاد انگیزه بیشتر در کشاورزان »دوروم کار« با استقبال از 
طرح کشاورزی قراردادی به همراه شرکت ماکارونی مانا به مدیریت جناب مهندس ملک 
اقدام به عقد قرارداد با چند هزار کشاورز گندم کار نمودیم تا گندم دروم تولیدی آنان را با 

قیمتی 1۰ درصد بیشتر از نرخ خرید تضمینی خریداری کنیم.

در حمایت از طرح کشت قراردادی

پیشگامان صنعت ماکارونی
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فرهنگ سازی انجمن
از آنجا که دو خواسته فوق )گندم بدون افت و گندم دورم( عملی نبود 
کارخانجات دست به کار شدند و تجربه موفق قرارداد کشاورزی 5۰ هزار 
تن با کشاورزان مناطق یاد شده را با همکاری بنیاد گندم منعقد نمودند، 
محاسبه  ماکارونی  صنعت  برای  گرا ن تر  بسیار  تمام شده  قیمت  گرچه 
و  حمل  کرایه  محاسبات  با  و  روز  قیمت  از  گران تر  درصد  می شد)1۰ 
اداری،  مراحل  و  خرید  پایگاه های  و  نظارت  سیستم  ایجاد  طرفی  از 
مأموریتی و ... آن را به 3۲۰۰ تومان افزایش می داد( اما این پیشگامی 

انجمن دو امتیاز داشت: 
• گندم سالم و تحت نظارت کارشناسان و با افت استاندارد دریافت می شد. 
• گندم صنعتی دورم و مناسب کار تولید ماکارونی تولید و تحویل می گردید. 
البته این حرکت می توانست الگویی برای گندم نرم هم باشد یعنی که 
با  نرم  و  دورم  گندم  کشت  برای  بیشتری  انگیزه  کشاورز  در  می توان 
افت غیراستاندارد  بدون  برداشت و حمل گندم  امکان  و  ایجاد  کیفیت 

کرد.  ایجاد 
مشارکت  به  تشویق  را  اعضاء  سایر  انجمن  جاری،  زراعی  سال  از  قبل 
بیشتر در کشت قراردادی و فرهنگ سازی برای این کار نمود و به گفته 
پور، مجری طرح گندم که مشوق و حامی اصلی  اسفندیاری  مهندس 
ماکارونی  کارخانجات  از  تعدادی  خوشبختانه  بوده  امر  این  در  انجمن 
موفق شدند تا مرز 1۲۰ هزار تن گندم دورم با کشاورزان چندین استان 
صنعت  سوی  از  تن  هزار   ۲7۰ تا  مقدار  این  که  کنند  منعقد  قرارداد 

است. تعهد شده  ماکارونی 
تولیدکنندگان  مشارکت  راستای  در  می رود  انتظار  دولت  از  البته 
ماکارونی در امر تولید و با توجه به این که گندم برای صنعت، گران تر از 
سایر گندم ها قیمت گذاری می شود و به اندازه نیاز هم تأمین نمی شود، 
حداقل سربار هزینه های تولید ماکارونی حاصل از گندم باکیفیت دورم، 

این شرکت ها لحاظ نماید. را در تعیین قیمت محصوالت 
اما  شود  وارد  ملی  کار  در  دارد  عالقه  انجمن  که  است  این  واقعیت 
متاسفانه هزینه سربار 1۰ درصدی را  در قیمت تمام شده لحاظ نشده 
و شایسته است مجموعه دستگاه های نظارتی و تعزیراتی برای این امر 

بیاندیشند. راهی 

شادکامان دورم کار
با  خوزستان  و  کرمانشاه  کرمان،  ایالم،  منطقه  کشاورزان 
کشت  به  ماکارونی  تولید  شرکت های  ورود  از  استقبال 
قراردادی )به نوعی سفارش خرید( به ویژه این که محصول 
می شد  خریداری  دولتی  قیمت  از  گران تر  آن ها  گندم 
دریافت  را  آن  بهای  گندم،  تحویل  از  پس  ساعت   7۲ و 
می نمودند تعهدات خود را اجرا کردند، در حالی که ابتدا 
در باور آن ها نمی گنجید بخش خصوصی به تمام تعهدات 

باشد.  پای بند  خود 
قیمت  باالترین  و  پایین  کیفیت  با  گندم  ماکارونی  صنعت 
کامل،  سهمیه  تخصیص  عدم  دلیل  به  و  می شود  نصیبش 
فقط با 5۰ درصد ظرفیت کارخانجات کار می کند، عالوه بر 
این، گندم تخصیصی نه تنها دورم نیست )در سال گذشته 
دریافت  تن  هزار   ۶۰۰ جای  به  دورم  تن  هزار   ۲۰۰ نهایتاً 
شن،  زیاد  افت  با  همواره  دریافتی  نرم  گندم  بلکه  کرده(، 
ماسه، خاک، نمک و... همراه است. با این همه با نگاه ملی و 
تغییر فرهنگ کشاورزان و سوق دادن آن ها به سمت کاشت 
از  دورم  گندم  تن  هزار   5۰ خرید  برای  کیفی تر،  محصول 
واسطه ها  نفوذ  از  جلوگیری  برای  به ویژه  و  کشاورز   45۰۰
با آن ها عقد  از قیمت دولتی،  در مناطق یاد شده و گرانتر 

شد.  قرارداد 
جالب توجه این که هنگام آغاز خرید گندم دورم قراردادی 
5۰ هزار تنی، برخی از کشاورزان که قرارداد منعقد نکرده 
بودند نیز برای فروش گندم به پایگاه های خرید دو شرکت 
ترویج  دالیل  به  بنا  و  مراجعه  شده  یاد  استان های  در 
فرهنگ و رشد کشاورزی و همچنین درخواست استاندار و 
مقامات محلی، گندم آن ها نیز به قیمت کشاورز قراردادی 

شد. خریداری 

غذای متنوع اروپا و امریکا
غذای  یک  به عنوان  ماکارونی  انواع  معتقدند  کارشناسان 
دارد،  ویژه ای  ایرانی ها جایگاه  در سفره  باکیفیت  و  مناسب 
البته در صورتی که گندم صنعتی دورم یا حداقل بخشی از 
آن گندم معمولی باکیفیت به کارخانجات تحویل داده شود. 
می رسد  غذا  نوع  صد  چند  به  ماکارونی  انواع  غذایی  تنوع 
که از صبحانه و پیش غذا تا غذای کامل ظهر و شب و ... را 

می شود. شامل 

چراغ پیش رو؛ ۲۵۰ هزار هکتار
چنانچه دولت گامی در حمایت از توسعه کشت قراردادی کارخانه های ماکارونی بردارد امید 
می رود در سال زراعی آینده 14۰1 -14۰۰ در سطح ۲5۰ هزار هکتار کشاورزی قراردادی 
شکل بگیرد، چرا که تأمین وجه نقد چند هزار میلیاردی طی دو، سه ماه برای پرداخت به 
گندم کاران به ویژه این که تعهد شده ظرف چند روز پس از دریافت، وجه آن نقداً پرداخت 

شود، بسیار مشکل و طاقت فرسا است. 
در این میان تنها مشکل موجود قیمت تمام شده و اختالف زیاد با قیمت دولتی است به ویژه 
تعاریف دولتی به عنوان  انتظار می رود در  این که ماکارونی، غذای عام محسوب می شود و 

کاالی لوکس با آن برخورد نشود.
در حال حاضر چند نرخی بودن گندم موجب شده تا آرد گندم برای خبازی ۶۶۰ تومان 
برای خبازان آزاد پز 9۰۰ تومان، اما برای صنف و صنعت )که ماکارونی در صنعت قرار دارد( 

کیلویی ۲7۰۰ تومان و گندم دورم ۲8۰۰ تومان عرضه  شود.
با این همه گندم دورم کشت قراردادی سال زراعی جاری 3۲۰۰ تومان برای صنف ماکارونی 
تمام شد که به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد .حال محاسبه کنید گندم دورم سال آینده که 
قرار است گران تر از نرخ مصوب خریداری شود چه روندی در عرضه ماکارونی خواهد داشت. 

کشاورزی،  نهاده های  قیمت  افزایش  بحبوحه  در  کشور  تصمیم سازان  می رود  انتظار 
هزینه های تولید، تأمین و قیمت تمام شده، بحث پایداری تولید در صنایع غذایی را نیز 

باشند.  داشته  نظر  مد 
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رنج چند ُبعدی
دختران و زنان روستایی

سهم ارزشمند زنان روستایی در توسعه
بهبود  روستایی،  جوامع  و  خانوارها  پایداری  تضمین  در  دختران  و  زنان  حیاتی  نقش 
قابل  بخش  زنان  می شود.  پررنگتر  روز  به  روز  کلی،  رفاه  و  روستایی  خانوارهای  معیشت 
بیشتر  و  می دهند  تشکیل  را  غیررسمی  کار  جمله  از  کشاورزی،  کار  نیروی  از  توجهی 
مراقبت های بدون حقوق و کارهای خانگی را در خانواده ها و خانوارهای مناطق روستایی 

عهده دار هستند.
امنیت  کشاورزی،  محصوالت  تولید  در  توجهی  قابل  سهم  آن ها 
برابر  در  مقاومت  و  منابع طبیعی  و  زمین  مدیریت  تغذیه،  و  غذایی 
روستایی  مناطق  در  و دختران  زنان  وجود،  این  با  دارند،  هوا  و  آب 
به طور نامتناسبی از فقری چند بعدی رنج می برند و این در حالی 
اما همچنان یک  یافته  است که فقر شدید در سطح جهانی کاهش 
فقر  قبول  غیرقابل  شرایط  در  زندگی  به  که  جهان  در  نفر  میلیارد 

ادامه می دهند در مناطق روستایی زندگی می کنند.
نرخ فقر در مناطق روستایی، بسیار بیشتر از مناطق شهری است، با این وجود کشاوران 
خرد، در آسیا و جنوب صحرای آفریقا، تقریباً 8۰ درصد مواد غذایی را تولید می کنند و از 

معیشت حدود ۲/5 میلیارد نفر حمایت می نمایند.
کشاورزان زن به اندازه همتایان مرد خود مولد و کارآفرین هستند، اما کمتر می توانند به 
باال  ارزش  با  و زنجیره های کشاورزی  بازارها  نهاده های کشاورزی،  بانکی،  اعتبارات  زمین، 

دسترسی پیدا کنند و لذا سود کمتری از محصوالت خود بدست می آورند.
موانع ساختاری و هنجارهای اجتماعی تبعیض آمیز همچنان قدرت تصمیم گیری و مشارکت 

سیاسی زنان در خانوارها و جوامع روستایی را محدود می کند.
زنان و دختران در مناطق روستایی دسترسی مساوی به منابع و دارایی های تولیدی، خدمات 
بهداشت  و  آب  جمله  از  زیرساخت ها،  و  بهداشتی،  مراقبت های  و  آموزش  مانند  عمومی، 

ندارند، در حالی که بیشتر کار آن ها نامرئی و بدون حقوق باقی مانده است.
که  توسعه ای  و  هر شاخص جنسیتی  از کشورها،  معدودی  استثنای  به  در سطح جهان، 
داده های آن موجود است نشان می دهد که زنان روستایی وضعیت بدتری نسبت به مردان 
روستایی و زنان شهری دارند و به طور نامتناسبی فقر، محرومیت و اثرات تغییر اقلیم را 

تجربه می کنند.
از آنجا که جهان به اقدامی موثر در جهت تغییرات آب و هوایی 
دختران  و  زنان  که  مهمی  نقش  امسال،  موضوع  دارد،  نیاز 
و هوایی  با شرایط آب  مقابله  برای  مقاومت  ایجاد  روستایی در 
ایفا می کنند را برجسته می سازد و فرصت خوبی خواهد بود تا از 
جنبش اجالس موثر آب و هوای سازمان ملل متحد که در ۲3 

سپتامبر در نیویورک برگزارشد، بهره کافی گرفته شود.
در سطح جهانی، از هر سه زن شاغل یک نفر در کشاورزی کار می کند.

دستی  صورت  به  را  غذایی  مواد  می کنند،  جمع آوری  را  توده  زیست  سوخت های  زنان 
برای  لوله کشی  آب  فاقد  خانواده های  از  درصد   8۰ می کنند.  پمپاژ  را  آب  و  پردازش 
جمع آوری آب به زنان و دختران وابسته اند. هنگام تهدیدهای منابع طبیعی و کشاورزی، 
خسارات  کل  از  چهارم  یک  مثال،  عنوان  به  هستند.  نبرد  مقدم  خط  در  روستایی  زنان 
در حال  در کشورهای  که  تا ۲۰1۶  از سال ۲۰۰۶  هوا  و  آب  به  مربوط  بالیای  از  ناشی 
توسعه رخ داده است، تاثیر وحشتناکی بر بخش کشاورزی داشته و به طور قابل توجهی 
از  یکی  است.  بوده  تأثیرگذار  روستایی  دختران  و  زنان  تولیدی  توان  و  غذایی  امنیت  بر 
و  آب  تغییرات  از  ناشی  تهدیدهای  مورد  در  پیشرفت  به  دستیابی  برای  راه ها  موثرترین 
نابرابری جنسیتی است. زنان توانمند ظرفیت بیشتری برای پاسخگویی به  هوا، توجه به 
گسترش  کربن،  کم  آوری های  فن  اتخاذ  در  مهمی  نقش  و  دارند  هوایی  و  آب  تغییرات 

دانش در زمینه تغییرات آب و هوا و اصرار بر عملیاتی ساختن آن دارند.
چرا روزهای جهانی را گرامی می داریم؟

توجه،  مورد  موضوعات  زمینه  در  مردم  آموزش  برای  خوبی  فرصت  المللی  بین  روزهای 
بسیج اراده و منابع سیاسی برای رسیدگی به مشکالت جهانی و جشن گرفتن و تقویت 
دستاوردهای بشری است. روزهای بین المللی از قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وجود 
از  حمایت  برای  قدرتمند  ابزاری  عنوان  به  را  آن ها  متحد  ملل  سازمان  اما  است،  داشته 

آن ها و اهداف آن ها پذیرفته است. 

 نویسنده: آنتونی گوترش

۱۵ اکتبر-روز جهانی زنان روستایی
“زنان روستایی به عنوان بنیانگذاران اولیه فنون جدید کشاورزی،

اولین پاسخ دهندگان به بحران ها و کارآفرینان انرژی سبز،
نیرویی قدرتمند هستند که سهم عمده ای در پیشرفت جهانی دارند”.

)آنتونیو گوترش- دبیرکل سازمان ملل متحد(
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کشاورزی اهرم اصلی این توانمندسازی است
بیش از ۶۰ درصد مردم روستاها در فقر زندگی می کنند و زنان و دختران، درصد بیشتری 
از این فقرا هستند. با سرمایه گذاری برای دختران روستایی و اجازه دادن به آنها در سطح 
دسترسی به زمین، نهاده ها، بودجه و تحصیالتی که همتایان روستایی مرد آنها می گیرند؛ 

باعث می شود تا کشورها دریچه تازه ای بر توسعه اقتصادی دگرگون کننده را باز کنند.
به اثبات رسیده که اگر زنان درآمد بیشتری کسب کنند، کل جامعه از مزایای آن بهره مند می شود. 
خانواده خود صرف  رفاه  برای  را  درآمد خود  تمام  تقریباً  می کنند،  کار  زنان  که  هنگامی 
می کنند )حدود 9۰ درصد درآمدشان(، اما مردان فقط 35 درصد از درآمد خود را برای 

خانواده خود سرمایه گذاری می کنند.
وقتی میلیون ها زن توانمند شوند، این تأثیر چند برابر می شود و تأثیرات پیچیده ای ایجاد 

می کند که می تواند کل اقتصاد و ثروت ملی را تغییر دهد.
زنان کشاورز با وجود این که 4۰ تا 5۰ درصد نیروی کار 
کشاورزی را تشکیل می دهند، اما همچنان بازده کمتری 
خوبی  به  زن  کشاورزان  دارند.  مرد  کشاورزان  به  نسبت 
همان  که  آیند،  می  بر  نیز  خانه  داخل  وظایف  عهده  از 
پشتیبانی آموزش، مراقبت از کودک و موارد دیگر است. 

در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، زنان حداقل سه برابر 
عمدتا  که  می کنند-  حمل  بار  سال  در  مردان  از  بیشتر 
هیزم و آب است- و بیش از 7۰درصد کار خانوار را نیز 
برعهده دارند. به عنوان مثال، در بنین و تانزانیا، زنان روستایی به 

ترتیب 17/4 و 14 ساعت در هفته، بیشتر از مردان کار می کنند.
اکنون بستن شکاف جنسیتی می تواند بازده کشاورزی را تا 3۰ درصد افزایش دهد که این 

به معنای درآمد بیشتر برای خانواده های روستایی است.
توسعه بخش کشاورزی تا چهار برابر

بیشتر از سرمایه گذاری در بخش های دیگر
در کاهش فقر تأثیرگذار است

پتانسیل دختران روستایی به عنوان بخشی از ۲/3 میلیون نفر جوانان جهان به طور بالقوه 
کاماًل محقق نشده، زیرا سرمایه گذاری اندک در زیرساخت های روستایی و گسترش نامناسب 

آموزش در کشورهای کم درآمد به طور تاسف باری بر دختران تأثیر گذار است.
بیشترین تأثیر تغییرات دنیای طبیعی بر دختران روستایی به عنوان کم توان ترین اعضای 
به خاطر  آواره  افراد  از  8۰درصد  تقریباً  حاضر،  حال  در  می شود.  تحمیل  خود،  جوامع 
طور  به  طبیعی  بالیای  اثر  در  روستایی  دختران  هستند.  زن ها  هوایی،  و  آب  تغییرات 

تاسف باری کشته یا آواره می شوند.
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میزان ازدواج زودرس در مواقع بحران زیست محیطی 
کسانی  اولین  دختران  اغلب  و  می یابد  افزایش 
مدرسه  از  خانواده،  منابع  شدن  کم  با  که  هستند 

کنار می روند.
قربانی  سادگی  به  دختران  و  زنان  حال،  این  با 
از جامعه  عناصرکلیدی هستند که  آنها  نمی شوند. 

و محیط زندگی خود شناخت حیاتی دارند.
تصمیم گیری،  در  مشارکت  توانایی  دختران  اگر 
دسترسی به منابع و فرصت های مورد نیاز خود و یا 
یادگیری مهارت های عملی را نداشته باشند، به این 
معنی است که نیمی از مردم قادر به کمک کافی در 

سازگاری تغییرات آب و هوایی نخواهند بود.
و  آب  تغییرات  مقدم  خط  در  حضور  با  دختران 
هوایی، تجربه و فرصت کافی دارند تا راه حل ها را به 
بهترین شکل شناسایی کنند اما در ابتدا باید توسط 

آموزش و پرورش در جوامع خود توانمند شوند.
بشِر  حقوق  از  حمایت  با  فقط  جهانی  جامعه 
آنها  آرمان های  و  استعدادها  از  روستایی  دختران 

بهره مند می شود. 

نویسندگان از تجربیات خود در 
زمینه های علمی، حقوقی، سازمان های 

غیردولتی، سازمان های چندجانبه، 
دیپلماتیک، بخش خصوصی، پزشکی 

و فناوری- به عالوه تجربه شخصی- 
استفاده می کنند تا هم نیازهای دختران 

روستایی را برجسته نمایند و هم 
راه حل هایی را برای چالش هایی که آنها 

با آن روبرو هستند، ارائه دهند.

 ملیکا گل باف
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تأثیر مثبت صندوق های اعتبار ُخرد
با  پیش  سال  بیست  حدود  عشایری،  و  روستایی  زنان  کشاورزی  فعالیت های  توسعه  دفتر 
اجرای طرح صندوق های اعتبارات ُخرد زنان روستایی و عشایری کشور را آغاز کرد. اکنون 
ُخرد روستایی و 4۲5 صندوق عشایری درکشور موجود است که  از 3۲۰۰ صندوق  بیش 

بیش از 9۰ درصد اعضاء این صندوق ها به فعالیت های تولیدی مشغول هستند.
صندوق های اعتبارات ُخرد با تنگناهایی به شرح زیر مواجه هستند:

• صندوق ها به دلیل نداشتن ثبت قانونی، قادر به ایجاد ارتباط با منابع رسمی تامین مالی مانند 
بانک ها نیستند و از مزایای طرح ها و پروژه های حمایتی نظام در مورد زنان بی بهره مانده اند.
• صندوق های ُخرد در روستاهای مختلف، پراکنده و سطح تعامل آن ها با سایر روستاییان و 

کارآفرینان بسیار پایین و بهره گیری از تجربیات وآموخته های دیگران امکان پذیر نیست.
• میزان تولیدات اعضای یک صندوق اندک، بنابراین امکان عرضه و فروش در بازارهای بزرگ 

برای آن ها مقدور نیست، به عالوه تولید کنندگان ُخرد، قدرت چانه زنی چندانی ندارند.
معیشت  بهبود  در  ُخرد  اعتبارات  صندوق هاي  مثبت  تاثیر  به  توجه  با  اساس  براین   •
مطرح  ُخرد،  اعتبارات  صندوق های  تجمیع  و  شبکه سازی  ضرورت  روستایي،  خانوارهای 
و عشایری« در  زنان روستایی  از  قرار شد طرح »توسعه صندوق های غیردولتی حمایت  و 
یک  سطح  در  ُخرد،  صندوق هاي  توسعه  با  اساس  همین  بر  گردد.  تاسیس  شهرستان ها 

شهرستان)شبکه صندوق هاي ُخرد شهرستاني( تشکیل شد.
با 49 درصد مشارکت مردم و51 درصد سهم آورده دولت  • این صندوق ها غیردولتي که 
و به صورت شبکه هاي محلي، منطقه اي و ملي تشکیل مي شوند. در حال حاضر 18 صندوق 

اعتبارات شهرستانی و یک صندوق اعتبارات استانی در سطح کشور تشکیل شده است.
در آینده با ایجاد شبکه صندوق هاي شهرستاني صندوق استان و با ساماندهي و شبکه سازي 

صندوق هاي استاني صندوق ملي زنان روستایي و عشایري، تشکیل خواهد شد.

صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
در شرایط مبارزه با ویروس کرونا در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری

 تهیه و تدوین:
مالحت عبداللهی، کارشناس کارآفرینی و کسب وکار

دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری
 همکاران:

رقیه پاینده)مدیرعامل صندوق شهرستانی قائم شهر(
صدیقه سلطانی)مدیرعامل صندوق شهرستانی عجب شیر(
مرضیه مکرمی) مدیرعامل صندوق شهرستانی مرودشت(

صدیقه عباسی)مدیرعامل صندوق شهرستانی شیراز(
سلیمه نصیری)مدیرعامل صندوق شهرستانی ارومیه(

آزاده میر)مدیرعامل صندوق شهرستانی زابل(
سهیال رستمی)مدیرعامل صندوق شهرستانی بوشهر(
سوده اکبری)مدیرعامل صندوق شهرستانی ُدرمیان(

طاهره یل)مدیرعامل صندوق شهرستانی سرایان(
سمیه السادات مرشدی)مدیرعامل صندوق شهرستانی استهبان(

بهار رحیمی)مدیرعامل صندوق شهرستانی بندرعباس(

ویژگی های صندوق های اعتبارات شهرستانی
• ساماندهی و شبکه سازی صندوق های ُخرد

• انتقال تجارب بین اعضا و ارکان درصندوق های مختلف
• امکان اخذ وام و تسهیالت از منابع بانکی و سایر موسسات مالی

• ارائه وام های بیشتر به اعضا و کمک به پایداری مشاغل
• نیازسنجی آموزشی، ترویجی و ارائه آموزش های الزم مبتنی بر نیاز واقعی اعضا با همکاری 

نهادهای دولتی و غیردولتی
• بهره مندی از امکانات استانداری ها و فرمانداری ها

• توسعه و تنوع بخشی به مشاغل روستایی و عشایری
• کمک به بازاریابی محصوالت تولیدی اعضای صندوق

• برگزاری نمایشگاه های منطقه ای و استانی
• شرکت در نمایشگاه های ملی و برون مرزی

• ایفای نقش توسعه ای برای سایر مردم روستا از طریق توسعه صنایع تبدیلی در مبادی تولید
تبدیل تهدید ناشی از کرونا ویروس به فرصت در صندوق ها

ویروس کرونا که در ابتدا چین و تعدادی از کشورها را درگیر کرده بود، از اواخر سال گذشته 
وارد ایران شد و در زمان کوتاهی تعداد زیادی از شهرها و روستاها را درگیر و کل کشور را 
در قرنطینه فرو برد. در چنین شرایطی تعدادی از صندوق های ُخرد که در قالب صندوق های 
می کنند، فعالیت  عشایری  و  روستایی  زنان  کشاورزی  فعالیت های  توسعه  از  حمایت 

با احساس مسئولیت اجتماعی، وارد میدان شدند و در زمینه تولید ماسک، گان و حتی 
کمک های معیشتی به اهالی روستای خود، کارهای بزرگی انجام دادند.
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صندوق شهرستانی قائم شهر)استان مازندران(
ُخرد  صندوق های  کلیه  با  قائم شهر  شهرستانی  صندوق  در 
هزار   ۶۰ از  بیش  تهیه  برای  تا  شد  ایجاد  الزم  هماهنگی 
اعضای  برای  هم  ضدعفونی کننده  مواد  و  گان  ماسک، 

صندوق و هم برای دیگر روستاییان اقدام نمایند.
نمایندگان صندوق ها از طریق رایزنی با شورای اسالمی روستا، 
دهیاری و پایگاه بسیج توانستند 5 هزار مقداری میوه خشک، 
گوسفند و موادغذایی جمع آوری شده از طریق خیریه ها در 

اختیار کسانی که بضاعت مالی نداشتند، قرار دهند.
صندوق شهرستانی دشتستان)استان بوشهر(

در شرایط بحران شیوع کرونا که عالوه بر مشکالت جسمی، 
نیز  اختالل  و  ناامنی  احساس  از  ناشی  روانی  هزینه های 
می یابد  رواج  جامعه  در  منفی  شایعاتی  است،  زیاد  بسیار 
که از خود ویروس خطرناک تر هستند. صندوق شهرستانی 
معتبر،  منابع  از  مردم  به  مهم  اطالعات  ارائه  با  دشتستان 

توانست فشار ناشی از شایعه پراکنی را کاهش دهد.
• دو ماه قبل از شیوع کرونا نمایشگاه توانمندی زنان روستایی 
ایجاد  جهاد  محوطه  در  خرد  صندوق های  اعضای  توسط 
زیادی  مقدار  و  تعطیل  نمایشگاه  بیماری،  شیوع  با  اما  شد 
دست  روی  صنایع دستی  و  غذایی  مواد  و  ازمحصوالت 

تولید کنندگان باقی ماند.
به همین دلیل اعضای صندوق ها با کمک یکدیگر سعی کردند 
آنالین  طریق  از  و  شده  فعال  درون منطقه ای،  به صورت 
محصوالت را از طریق شبکه های اجتماعی در فضای مجازی 

بین دوستان، اشنایان و بستگان خود به فروش برسانند.
صندوق شهرستانی بندرعباس

یکی از دغدغه های صندوق بندرعباس، همدلی با خانواده هایی 
بود که از نظر معیشت به شدت در مضیقه قرار گرفته بودند، از 
این رو تعدادی بسته حمایتی تهیه و در اختیار این خانواده ها 

قرار گرفت.
همچنین تعدادی از اعضای صندوق ها با یاری هم و با کمک 
خانه های بهداشت به آموزش پیشگیری از درمان و به ضدعفونی 

معابر و جاهای پر تردد روستای خود پرداختند.
نبود الزامات اولیه پیشگیری ازقبیل)ماسک ، مایع ضدعفونی کننده ، 
گان و ...( ، بانوان صندوق ها را بر آن داشت که به اندازه توان 
پیشگیری  در  سهمی  موجود،  خیاطی های  چرخ  با  و  خود 

این مشکل داشته باشند .
همچنین در روستای تازیان پایین اعضای صندوق شهرستانی 
شعار  با  نان،  پارچه ای  کیسه  تولید  درخصوص  بندرعباس، 

حفظ محیط زیست )نه! به پالستیک( اقدام نمودند.
صندوق شهرستانی کوثر)شیراز(

با  صندوق ها  نمایندگان  کوثر،  شهرستانی  صندوق  در 
بهداشت  خانه  دهیاری ها ،  ازجمله  روستا  در  فعال  گروه های 
و  ماسک  دوخت  برای  اولیه  مواد  تهیه  برای  بسیج  مراکز  و 
ماسک  عدد  مدت 5۰,۰۰۰  این  در  کردند.  برقرار  ارتباط   ...
و  قرار گرفت  اهالی  اختیار  و در  تهیه  زنان روستایی  توسط 

مازاد آن به شهرستان شیراز ارسال شد.
با  ظفرآباد  در  صندوق  این  خیاطی  کارگاه های  از  یکی 
بیمارستان ها قرارداد همکاری بست و به جز دوخت ماسک، 
به  و  تهیه  نیز،  بیمارستان  گاِن  و  بیمارستان  ایزوله  لباس 

بیمارستان ها ارسال کرد.

صندوق شهرستانی ُدرمیان)استان خراسان جنوبی(
مدیریت  در  تولیدات  فروش  و  سهامداران  توسط  ماسک  دوخت  ُدرمیان،  صندوق  در 
جهادکشاورزي صورت پذیرفت. همچنین سهامداران در کارگاه هاي دوخت ماسک و شیلد 

و همچنین کارگاه های تولیدی در شهرستان به صورت جهادي شروع به کار کردند.
در این ایام قبول سفارش و دوخت صنایع دستي نیز در منازل انجام شد و برای فروش و عرضه 

محصوالت هم از طریق راه اندازی کانال های بازاریابی به شرح زیر اقدام کردند.
• ایجاد کانال مجازی منحصر به محصوالت لبنی توسط صندوق ُخرد

• ایجاد کانال مجازی براي ارسال پروتکل هاي بهداشتي برای آشنایي و آموزش به بانوان 
در خصوص کرونا

صندوق شهرستانی استهبان)وثوق(
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان 
کنار  در  کرونا  شیوع  به  توجه  با  خود،  مردانه  پیراهن  تولید  خیاطی  کارگاه  در  استهبان 
تولید پیراهن روزانه 1۰۰۰ ماسک تولید نمود و برای عرضه و فروش محصوالت اعضا نیز 

از فضای مجازی موجود استفاده کرد.
صندوق شهرستانی ارومیه

ُخرد  اعتبارات  عضو صندوق  کارگاه  سه  در  روستایی  زنان  ارومیه،  در صندوق شهرستان 
رایگان  به صورت  و  تولید  ماسک  وچونقرالویپل،  مرنگلو  و  بالو  روستای  در  روستایی  زنان 
توزیع نمودند. تولید ماسک با همکاری 1۲ نفر از مهارت آموزان عضو صندوق ارومیه انجام 
تولید  انفرادی در منازل خود مشغول  به صورت  اعضا صندوق که  از  نفر  شد. همچنین 5 

ماسک بودند نیز موفق شدند تعداد زیادی سفارش از بین روستاییان و اقوام خود بگیرند.
در این صندوق، برنامه ها و بروشورهای ترویجی که در مدیریت ترویج استان تهیه شده بود 

در گروه های مربوط به صندوق های زنان به اشتراک گذاشته شد.
صندوق شهرستانی مرودشت)استان فارس(

عالوه بر  مرودشت  صندوق  کرونا ،  بحران  به  باتوجه 
همکاری در پویش مردمی »در خانه بمانیم« دراین 
خصوص فعالیت های مختلفی ازقبیل تولید و توزیع 
در ضدعفونی  بیمارستانی ، همکاری  البسه  و  ماسک 
کردن مکان های مختلف در روستا باهمکاری دهیاری 
و شورای اسالمی و سایر نهادها انجام داد و مسابقه ای 

با هدف »پویش درخانه« بمانیم برگزار کردند.
خانواده  و  صندوق  اعضای  از  مسابقه  این  در 
و  امکانات  با  تا  خواستند  آنها)فرزندانشان( 
پارچه های  مثل  خانه  در  خود  دسترس  در  وسایل 
صنایع دستی  وسایل  این قبیل  از  و  چوب  اضافی ، 

با  مجازی  نمایشگاه  اعضاء  انگیزه  افزایش  برای  ادامه  در  و  کنند  آماده  خود  سلیقه  با 
دست ساخته های آنها برگزار کردند تا عالوه بر فروش صنایع دستی آنها، جوایزی به افرادی 

که بهترین ها را تولید کرده اند نیز داده شود.
همچنین تولید 8۰هزار ماسک پارچه ای و طبی توسط شش صندوق اعتبارات ُخرد زنان 

روستایی وتعاونی کارآفرینان "خونه به خونه" صورت گرفت.
صندوق شهرستانی زابل)استان سیستان و بلوچستان(

بانوان صندوق اعتبارات خرد روستای ارباب از توابع شهرستان زابل در اقدامی جهادی با 
مشارکت خیران اقدام به تولید ماسک نمودند. تعداد 1۰ نفر از بانوان عضو صندوق، روزانه 

بیش از دو هزارعدد ماسک پارچه ای در کارگاه این صندوق تولید می کنند.
است.  پارچه ای  ماسک  دوخت  و  بهداشتی  اولیه  مواد  تهیه  کارگاه،  این  فعالیت  عمده 
تاکنون ۶۰ هزار ماسک در این کارگاه تولید و سفارش دوخت 5۰۰ هزار ماسک پارچه ای 

دیگر را از ارگان های بسیج و بانک رسالت نیز دریافت نمودند.
صندوق شهرستانی سرایان)استان خراسان جنوبی(

فعالیت  دستکش  و  ماسک  دوخت  بحث  در  مرحله  چند  در  نیز  سرایان  صندوق  اعضای 
از اعضا برای فروش  از این وسایل را تهیه نمودند. عده ای  داشتند که حدود 5۰۰۰ عدد 
محصوالت خود از طریق فضای مجازی اقدام و با این روش به ارسال تولیدات در گروه ها و 

اقدام به فروش محصوالت خود نمودند. 
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 غزل پورنیازعلی

از  که  این  بر  عالوه  کشاورزی  محصوالت  و  میوه  صادرات 
سخت  شرایط  در  به خصوص  است،  کشورمان  مزیت های 
تا  است  ارزی  درآمد  راه های کسب  از  یکی  کرونا  و  تحریم 
برابر کینه جویی های دشمنان  را در  ایران  اقتصاد  تاب آوری 

افزایش دهد.
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مزیت های برای صادرات محصوالت کشاورزی را چگونه ارزیابی می کنید؟
مهم ترین مزیت کشور ما تنوع اقلیمی در تولید محصوالت کشاورزی است. در ایران 11 
اقلیم از 13 اقلیم، وجود دارد و این مزیت اقلیمی، سبب تنوع تولید محصوالت زراعی و 
باغی شده است. بنابراین صادرکنندگان ایرانی در رقابت با سایر رقبای بین المللی از مزیت 

رقابتی تنوع محصول و بازه طوالنی عرضه محصوالت برخورداند.
سایر  با  مقایسه  در  سموم  پایین تر  مصرف  کشاورزی،  محصوالت  صادراتی  مزیت  دومین 
کشور،  شمالی  استان های  در  کشاورزی  سموم  مصرف  متوسط  چه  اگر  است.  کشورها 
خصوصا مازندران، به واسطه مصرف بی رویه سموم در تولید برنج و مرکبات، باال است اما 

در سایر استان های کشور مصرف سموم از متوسط جهانی پایین تر است.
مزیت سوم صادراتی محصوالت کشاورزی، رقابتی بودن قیمت کاالهای کشاورزی ایرانی 
البته این عامل معموال  به واسطه پایین بودن برابری ریال با سایر ارزهای خارجی است. 
به یک نقطه ضعف  از یک مزیت  بازار  به  تغییر دولت ها وتزریق دالر  با  و  مقطعی است 

تبدیل می شود.
کیفیت محصوالت کشورمان در مقایسه با کشورهای رقیب آنها چگونه است؟

در  مناسب،  بارش  و  هوایی  و  آب  شرایط  به  کشاورزی  تولیدات  وابستگی  به  توجه  با 
و  میوه  باغی،  محصوالت  اعالی  کیفیت  است،  مطلوب  بارندگی  متوسط  که  سال هایی 
سبزی به واسطه مزیت اقلیمی و آفتاب مناسب، حاصل می شود. البته این مزیت کمتر از 
بازاریابی قرار گرفته و اغلب صادرکنندگان سهم  تاکید  ایرانی مورد  جانب صادرکنندگان 

بازار را به واسطه تنوع محصوالت و قیمت مناسب جستجو می کنند.
در چه کشورهایی محصوالت کشورمان مشتری دارند؟

مقاصد صادراتی محصوالت کشاورزی به میزان زیادی متاثر از شرایط و تحوالت 
صادرات  هشتاد،  دهه  اوایل  در  مثال  برای  است.  بوده  ای  منطقه  و  سیاسی 
میوه ایرانی به کشورهای اروپایی، کره جنوبی و ژاپن، رونق ویژه ای داشت، 
این  در  ایرانی  کشاورزی  محصوالت  بازار  سهم  نود  دهه  در  اما 
عمده  حاضر  حال  در  است.  داشته  توجه  قابل  کاهش  بازارها 
صادرات ایران به کشورهای، عراق، هندوستان، روسیه، 
افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس می باشد.

صحبت پای  صادرات،  ملی  روز  مهر   ۲9 مناسبت  به  می خوانید  زیر  در  که  مطلبی  در 
و  میوه  صادرات  حوزه  در  فعال  و  ایران  ارگانیک  ملی  انجمن  عضو  عمرانی،  آزاد  دکتر 

محصوالت کشاورزی نشسته ایم.
کیفیت  افزایش  راستای  در  نیز  باارزشی  بسیار  فعالیت های  متبوعش  شرکت  در  وی 
فعالیت هایی  چنین  ادامه  که  داده  انجام  میوه  برداشت  از  پس  فیزیولوژی  و  انبارداری 

می تواند نقش مهمی در بازار رسانی و اقبال به محصوالت ایرانی داشته باشد:
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این مواد شیمیایی است یا طبیعی و از نظر سالمتی چگونه ارزیابی می شوند؟
و  شالک  کارنوبا،  مانند  طبیعی  صمغ های  و  موم ها  از  میوه  پوشاننده های  اولیه  ماده 
صمغ کاج عاری از ترکیبات شیمیایی است. ترکیبات جاذب اتیلن عموماً ترکیبات معدنی 

هستند و در طبیعت به وفور یافت می شوند که از قرن ها قبل کاربرد داشته اند.
برخی از ترکیبات مانند روغن میخک، روغن نعنا و تیمول)ماده موثره آویشن کوهی( کاماًل 
اما ترکیباتی که برای کنترل بیماری ها استفاده  در انطباق با کشاورزی ارگانیک هستند. 

می شود؛ دارای ساختار شیمی آلی است.
از نظر سالمتی مورد تأیید هستند؟

تمام مواد اولیه تحت کنترل و نظارت وزارت بهداشت وارد، فرموله، تولید، بسته بندی و توزیع 
می شوند و واجد پروانه ساخت و سیب سالمت هستند.

استفاده از این مواد چه نقشی می تواند در بهبود صادرات محصوالت داشته باشند؟
روش های  از  استفاده  اخیر  سال های  در  ما  دستاوردهای  از  یکی 
متابولیت های  تولید  و  گیاهان  دفاعی  مکانیسم های  فعال سازی 
در  مرکبات  خصوصا  میوه ها،  غوطه وری  با  مثال  برای  است.  ثانویه 
زمان معین در دمای ویژه آب گرم، پروتئین های تنش گرمایی فعال 
میوه،  دفاعی  با سیستم  مرتبط  آنزیم های  فعال شدن  با  و  می شوند 
دیگر نیازی به مصرف بی رویه سموم قارچ کش نخواهد بود و مصرف 

این سموم حتی تا صفر هم کاهش می یابد.
این فناوری از سال 1391 توسط شرکت ما، در کشور کاربردی شد 
فراهم  را  مرکبات  موجبات جهش صادرات  بعد  به  از سال 139۶  و 

آورده است.
چنانچه کیفیت مرکبات ایرانی در قیاس با رقبای منطقه ای مانند ترکیه در بازارهای هدف 
صادراتی تثبیت شده است. این روش ماندگاری مرکبات را از 4 الی ۶ هفته به ۶ الی 7 ماه 
افزایش داده است. شاهد این ادعا، عرضه مرکبات تا پایان تیر در همه شهرستان های کشور 
می باشد!! پایداری عرضه و یکنواختی کیفیت، رمز نفوذ در بازارهای هدف صادراتی و کسب 

سهم بازار است. در غیر این صورت صادرات میوه مقطعی بوده و پایدار نخواهد بود.
ارز در مقرون به صرفه بودن صادرات  خوشبختانه اگرچه در سال های اخیر، نوسانات نرخ 
مناسب،  ماندگاری  تدوام صادرات،  برای  الزم  اما شرط  است،  داشته  تاثیر  و سبزی  میوه 

کیفیت و طعم مطلوب میوه های ایرانی است.
سهم شما از بازار صادرات میوه چقدر است؟

آغاز  را  پاکستان  و  ترکیه  کشورهای  به  میوه  پوشاننده های  صادرات   1398 سال  از  ما 
رقبای  با  قیاس  در  ترکیه  مرسین  و  آدانا  منطقه  در  ما  بازار  سهم  خوشبختانه  نمودیم. 
به  بازار  سهم  درصد   85 نیز  داخل  بازار  در  است.  قبول  قابل  ایتالیایی مان  و  اسپانیایی 

شرکت ما تعلق دارد.
در مورد اهمیت وجود »اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی« توضیح دهید؟

انسجام و هماهنگی تشکل های مرتبط با تامین، تولید، توزیع و صادرات میوه و نهاده های 
محصوالت  ملی  اتحادیه  می کند.  ایفا  کشور  صادرات  رشد  در  بسزایی  نقش  مرتبط، 
در  مشارکت  آمار،  ارائه  راستای  در  را  ویژه ای  نقش  ایران  ارگانیک  انجمن  و  کشاورزی 
کرده  ایفا  کشاورزی  محصوالت  تولید  بازدارنده  موانع  رفع  و  صادرات  سیاست گذاری های 
بخش  مشارکت پذیری  انتظار  داریم.  زیادی  فاصله  مطلوب  نقطه  تا  حال  این  با  اما  است. 

دولتی و حمایت های ویژه در راستای حمایت از صنایع تکمیلی و تبدیلی وجود دارد.
و  ریلی  خطوط  توسعه  کشاورزی،  دیپلماسی  ارتقاء  سبزی،  و  میوه  صادرات  موانع  رفع 
کشتیرانی و ارتقاء بازاریابی محصوالت کشاورزی از طریق حضور در نمایشگاه های تخصصی 

بین المللی میوه و سبزی، حمایت جدی دولت را می طلبد.
مشکالت صادرات مخصوصًا در شرایط تحریم و کرونا؟

متاسفانه سیاست های پولی و بانکی کشور در راستای حمایت از تولید نیست و نقدینگی 
در بخش های غیرمولد مانند، ارز، طال، سکه، مسکن و خودور هدایت می شود!!

کارشکنی دولت در طوالنی شدن ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه، یک عامل 
بازدارنده در جهت جهش تولید می باشد!

خدمات دولتی و سیاست های پولی و بانکی به هیچ وجه همسو با جهش تولید و شرایط تحریمی 
است.  برای پوشش ضعف های مدیریت کالن  بهانه ای  و کرونا صرفاً  تحریم  نیست!  کشور 

مباحث انبارداری و ایجاد زنجیره های سردخانه ای در 
کشور چگونه است؟

در ایران ساالنه حدود 44 تا 48 میلیون تن میوه و سبزی 
 1۰ حداقل  تولید،  باالی  حجم  این  برای  می شود.  تولید 
است.  نیاز  مورد  سردخانه ای  ظرفیت  تن  میلیون   1۲ الی 
در  کشور  فعال  سردخانه های  ظرفیت  حاضر  حال  در 

خوشبینانه ترین حالت به 5 میلیون تن می رسد.
بنابراین خالء سردخانه به طور جدی وجود دارد. در برخی 
غرب  شرقی،  آذربایجان  غربی،  آذربایجان  مانند:  استان ها 
سایر  در  نداریم.  سردخانه  کمبود  البرز،  استان  و  مازندران 
و  میوه  تولید  با  متناسب  ظرفیت سردخانه  ای  نیز  استان ها 

سبزی وجود ندارد.
هم  صنایع تبدلی  و  برداشت،  از  پس  فناوری های  لحاظ  به 
ضعف های عدیده ای در کشور وجود دارد. متاسفانه به طور 
در  سبزی  و  میوه  تولیدات  از  درصد   35 الی   3۰ متوسط 
وزنی  لحاظ  به  که  می شود  فاسد  برداشت  از  پس  مرحله 
حدود 15 میلیون تن و به لحاظ ارزشی، حدود ۶ میلیارد 
دالر تخمین زده می شود، اما فاجعه بارتر منابع آبی است که 
شدن  فاسد  با  که  شده  مصرف  محصوالت  این  تولید  برای 
میوه ها عمال منابع آبی که صرف تولید این محصوالت شده 

نیز ضایع می شود.
متر  میلیارد   ۶ متوسط  طور  به  که  می شود  زده  تخمین 
اتالف  از منابع آبی در سایه ضایعات میوه و سبزی  مکعب 
برداشت  از  پس  فناوری های  کارگیری  به  بنابراین  می شود. 
راستای  اولویت و ضرورت در  تبدیلی یک  توسعه صنایع  و 
آبی  منابع  از  و صیانت  ثروت  تولید  تولید،  افزایش عملکرد 

کشور است.

از چه فناوری برای نگهداری بهتر محصوالت و میوه ها 
در انبار استفاده می کنید؟

از  پس  فناوری های  از  وسیعی  طیف  شده ایم  موفق  ما 
برداشت را در میوه ها و سبزیجات و در بخش های مختلف 
و  بسته بندی  و  سورتینگ  سردخانه،  شامل  تامین  زنجیره 

حمل سردخانه ای کاربردی سازی نماییم.
و  یافته  تغییر  اتمسفر  بسته بندی  مانند  فناوری ها  از  برخی 
میوه  وزن  افت  از  میوه،  تنفس  کاهش  با  واکس  پوشاننده 

جلوگیری می کند.
اثرات  از  اتیلن می توان خسارت های ناشی  با فناوری جذب 
فیزیولوژیک گاز اتیلن در پیری و زوال مواد را کاهش داد و 

ماندگاری محصوالت کشاورزی را افزایش داد.
اسانس های  تدخین  و  گرم  آب  تیمار  مانند  فناوری هایی 
و  بیماری ها  کنترل  در  هم  آویشن  و  نعنا  میخک،  طبیعی 

آفات، عملکرد بسیار موفقیت آمیزی دارند.
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میگوی ایران
مورد پسند دنیا

برداشت  فصل  در  و  اخیراً  شیالت  سازمان  رئیس  خون میرزایی،  نبی اله 
میگوی سایت های پرورشی کشور به پرورش دهندگان میگو اطمینان داده 
که شیوع کرونا هیچ تأثیر منفی بر بازارهای صادراتی میگو نگذاشته است. 
خون میرزایی با بیان این که عمده میگوی پرورش ایران به خارج از کشور 
صادر می شود، گفت: در این شرایط نه تنها بازارها محدود نشده، بلکه با 
عرضه  بازار  به  میالدی  سال  دوم  نیمه  در  ایران  میگوی  این که  به  توجه 

می شود، تقاضای جهانی در این بازه زمانی باال است.
وی همچنین اعالم کرده که برنامه تکلیفی این سازمان برای پرورش میگو 
در سال گذشته 4۲ هزار تن بود که 4۶ هزار تن محقق شد. امسال نیز 
برای 5۲ هزار تن، برنامه ریزی شده که و براساس برنامه باید سال آینده 
۶۰ هزار تن و تا افق 14۰4 میگوی پرورش ایران به 1۰۰ هزار تن برسد. 

ابتدای  از  ایران  پرورشی  میگوی  صنعت  این که  می رسد  نظر  به  آن چه 
شکل گیری با نگاه به بازارهای جهانی و تولید صادرات محور شکل گرفته 
بخش های  سایر  برای  مناسب  الگویی  می تواند  مسئله  این  اتفاقاً  و 
کشاورزی نیز باشد و چنانچه در امر تولید، نیاز بازارهای 
سلیقه  اساس  بر  و  باشیم  داشته  نظر  مد  را  بین المللی 
را جهت دهی کنیم، در  تولیداتمان  بازارها  این  ذائقه  و 
هر شرایطی می توان به این بازارها صادرات انجام داد، 
چرا که کشور ما پتانسیل های الزم برای این موضوع را 
دارد. در صفحات این شماره مجله "دام و کشت و صنعت" نیز 

به موضوع صادرات بخش کشاورزی پرداخته شده است.

نهاده های دامی
همچنان تاخت و تاز می کنند

عنوان  تحت  نوشتیم  مطلبی  مجله   ۲4۲ شماره  در  که  بود  جاری  سال  مرداد 
»سویای 9۰۰ تومانی را کجای دلمون بذاریم« و طی چند روز که این مطلب 
تومان هم  هزار  به 1۰-1۲  قیمت سویا  ارسال شد،  برای چاپ  مجله  و  نوشته 
با  سویا  هستیم  مطلب  این  نگارش  حال  در  که  مهرماه   ۲4 اکنون  اما  رسید. 

قیمت عجیب و غریب 17-1۶ هزار تومان هم در بازار خرید و فروش می شود. 
در این میان دیگر نهاده های دامی مانند ذرت و جو هم سرنوشتی مانند دیگر 
همنشین دیرینشان در جیره غذایی دام و طیور دارند؛ ذرت تا 49۰۰ تومان هم 

خرید و فروش می شد.
دیگر نهاده ها مانند ریزمغذی ها، ویتامین ها، واکسن ها و... نیز همین روند را طی 
کرده است و کار تولید مواد پروتئینی برای تولیدکنندگان سخت و طاقت فرسا 

شده است. 
گرچه مصرف کنندگان تاب و تحمل این قیمت های باال را ندارند اما باید توجه 
محصولی  هیچ  دیگر  بروند  کنار  تولید  چرخه  از  تولیدکنندگان  اگر  که  داشت 

وجود نخواهد داشت. چه گران و چه ارزان! 
پروتئینی  مواد  قیمت های  سرکوب  بر  خود  اصرار  از  دولت  که  است  الزم  لذا 

دست بردارد و برای حمایت از مصرف کنندگان راه دیگری انتخاب کند.

توسعه قراردادی کشت
دانه های روغنی

از  روغنی  دانه های  کشت  خوراکی،  روغن های  درصدی   9۲ واردات  با 
اولویت ویژه ای برخوردار است. مجری طرح محوری دانه های روغنی وزارت 
از  کشاورزان  استقبال  صورت  در  گفت:  مهاجر،  علیرضا  کشاورزی،  جهاد 
 ،1399-14۰۰ زراعی  سال  در  می توانیم  روغنی،  دانه های  کشت  توسعه 
حدود 9۰۰ هزار تن از انواع دانه های روغنی را در کشور تولید نماییم. به 
از اراضی زراعی به  همین منظور در سال زراعی جاری، 55۰ هزار هکتار 

زیر کشت دانه های روغنی خواهد رفت. 
به  هکتار  هزار   35۰ آینده،  زراعی  سال  در  که  کرده  پیش بینی  مهاجر، 
تولید حداقل  با  تن، 1۰۰ هزار هکتار سویا  تولید ۶۰۰هزار  با  کلزا  کشت 
۲۰۰ هزار تن و سایر دانه های روغنی با کشت 1۰۰ هزار هکتار و برداشت 

1۰۰ هزار تن، خواهیم داشت. 
علیرضا مهاجر در مورد قیمت خرید تضمینی دانه های روغنی افزود: برای 
سال زراعی جاری قیمت خرید تضمینی هر کیلو کلزا 78۰۰ تومان تعیین 
می توانند  کشاورزان  اما  می باشد،  خرید  کف  قیمت  این  البته  که  گردیده 
محصول خود را با قیمت های باالتر نیز بفروشند. از نظر ما قیمت 98۰۰ 
هر  به  چنانچه  است.  مناسب  محصول  این  قیمت  سقف  برای  تومان 
دولت محصول  آمد،  پایین تر  قیمت کف  از  روغنی  دانه های  قیمت  دلیلی 

کشاورزان را به همان قیمت کف خریداری می کند. 
برای  روغن کشی  کارخانه   1۰ از  بیش  تاکنون  کرد:  اظهار  مهاجر  علیرضا 
جهاد  وزارت  با  سویا،  و  آفتابگردان  کلزا،  هکتار  هزار   ۲۰۰ حدود  کشت 
کشاورزی تفاهم نامه امضاء کرده اند تا براساس آن با کشاورزان عالقمند به 

کشت دانه های روغنی، قرارداد مستقیم کشت منعقد شود. 
بذر  کود، سم،  نهاده های  تأمین  به  متعهد  کارخانه ها  قراردادی،  در کشت 
آن ها  مطالبات  از  محصول  برداشت  از  پس  که  شده  کشاورزان  نیاز  مورد 

کسر می شود. 
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صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی یکی از حلقه های 
می تواند  که  است  کشاورزی  بخش  تولیدات  حوزه  در  مهم 
ضمن جهت دادن به تولید، کمک به امنیت غذایی و خوداتکایی 
کشور، ایجاد اشتغال، استفاده از ارزش افزوده و... نقش مهمی 
در امنیت غذایی و توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی ایفا نماید.
کشاورزی،  محصوالت  تولید  تنوع  به  توجه  با  ایران  در 
فرآوری  و  صنایع تبدیلی  در  تنوع  شاهد  باید  علی القاعده 
صنایع  این  توسعه  می رسد  نظر  به  آنچه  اما  باشیم،  آن ها 
از  بعضی  در  بلکه  باشد،  کشاورزی  نیاز  جوابگوی  نتوانسته 

موارد رشد نامتوازنی نیز داشته است.
محصوالت  ریز  دور  و  تولید  ازدیاد  با  که  مواقع  از  بسیاری  در 
کشاورزی مواجه می شویم، اولین موضوعی که به ذهن ما می رسد 

تبدیل و فرآوری این محصوالت است.

سودآوری صنایع تبدیلی

دکتر چنگیز اسفندیاری، مدیرکل صنایع تبدیلی و غذایی 
می گوید:  و  دارد  دیگری  نظر  کشاورزی،  محصوالت 
را  آن  می شود،  تولید  محصولی  هر  نیست  قرار 
یک  اساس  بر  باید  کار  این  بلکه  کرد،  فراوری 
با  که  گویی  و  گفت  در  باشد.  معیارها  و  اصول  سری 
وی داشتیم سعی شد اطالعاتی در مورد وضعیت صنایع تبدیلی 

کشاورزی در ایران به مخاطبان ارائه شود:.
در  کشاورزی  محصوالت  غذایی  و  صنایع تبدیلی  مدیرکل  اسفندیاری،  چنگیز  دکتر 
مورد سابقه تشکیالتی واحد صنایع تبدیلی در بدنه دولت می گوید: ابتدا در جهادسازندگی 
معاونتی وجود داشت به نام معاونت توسعه صنایع روستایی که بعداً به اداره کل طرح های 
یافت  و در حوزه های مختلفی مانند صنایع غذایی، صنایع  صنعتی روستایی تغییرشکل 
شیمیایی، سلولز صنایع فلزی، نساجی و ... مبادرت به صدور جواز تاسیس در حوزه روستا 

می نمود.
در سال 79 و زمانی که وزارت جهادسازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شد، طبق ماده 8 
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مقرر گردید که توسعه و حمایت از صنایع کوچک 
صنعتی  سیاست های  چارچوب  در  صنایع روستایی  و  کشاورزی  بخش  تکمیلی  و  تبدیلی 
کشور با وزارت جهاد کشاورزی باشد. آیین نامه هایی نیز تنظیم شد که مصادیق واحدهای 
نفر و در چارچوب  از 5۰  تعداد شاغلین آن ها کمتر  را مشخص می کرد. می باید  کوچک 

سیاست های صنعتی کشور فعالیت کنند.
نیز وجود دارد  قانون وزارت جهادکشاورزی، ماده 8 صنایع روستایی  داد: در  ادامه  وی 
برنامه ریزی  این که سیاست گذاری،  دیگر  نداشت.  اشتغال وجود  آن جا محدودیت  که در 
و نظارت های آن، همه بر عهده خود وزارت خانه جهادکشاورزی بود و سوم این که دامنه 
... را  آن وسیع و تقریبا تمام صنایعی مانند: شیمیایی، سلولزی، فلزی، کانی، نساجی و 

شامل می شد.
واحدهای خوبی از این طریق احداث که نقش زیادی در توسعه و اشتغال در روستاها داشتند. 
در حدود ۲۰۰ ناحیه صنعتی و روستایی ایجاد کردیم که تماماً به وزارت صمت واگذار گردید.

با  نوعی موازی کاری  به علت تداخل های کاری دو وزارتخانه،  اسفندیاری گفت: متأسفانه 
وزارت صمت ایجاد  شد که نتایج منفی در پی داشت. این تداخل باعث می  شد به کسی 
که به وزارت جهادکشاورزی مراجعه می کرد و درخواست مجوز می نمود، اعالم می کردیم 
توجیه  مجوز  درخواست  این  دیگر  مسائل  و  اولیه  محصول  نبود  مانند:  دالیل  به  بنا  که 

ندارد. ولی این شخص پس از مراجعه به وزارت صمت، سریعاً مجوز می گرفت.
مدیرکل صنایع تبدیلی و غذایی محصوالت کشاورزی توضیح داد: در سال 1391 مجلس 

مصمم شد که این موازی کاری را بردارد و قانون تمرکز وظایف را تصویب نمود. >>>

صنایع تبدیلی موتور محرکه بخش کشاورزی

 مهندس کبری لطفی
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سرمایه گذاران متفاوت در بخش صنایع تبدیلی
اسفندیاری در ادامه توضیح داد: دو دسته افراد و سرمایه گذار در صنایع فرآوری و تبدیلی 
وارد می شوند: یک دسته افرادی که قباًل در این حوزه بوده اند و مطالعه و تحقیقات الزم را 

دارند و با آشنایی اولیه در آن ورود پیدا می کنند که این افراد معموال موفق هستند.
اما نمونه دیگر افرادی هستند که هیچ تجربه و شناختی از موضوع ندارند و فقط به صرف 
این  کار می روند که عمدتاً  این  دنبال  به  دارد  مناسبی وجود  وام های  و  این که تسهیالت 

دسته افراد توفیق چندانی نخواهند داشت.
اگر قرار است مشکالت بخش کشاورزی حل شوند باید به صورت ریشه ای به آنها پرداخت. 
باید شرکت ها و تعاونی های واقعی و براساس نظام های تصمیم گیری منطقی شکل بگیرند 

که رأی و خواست افراد در این نظام تصمیم گیری محترم شمرده شود.
نیز  جهانی  سطح  در  و  دارد  وجود  اهداف  این  به  رسیدن  برای  هم  مختلفی  الگوهای 
شرکت های مختلفی هستند که می توان از تجربیات آن ها استفاده کرد. متاسفانه ما حتی 

یک تشکل قوی در حوزه کشاورزی نداریم.
وضعیت تولیدات بخش کشاورزی

در حال حاضر بیش از 1۲5 میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که 
باغی، 1۶میلیون  این مقدار 84میلیون تن محصوالت زراعی،۲4میلیون تن محصوالت  از 

تن دامی و 1,۲میلیون تن شیالتی است.
ظرفیت های فراوری و نگهداری در کشور

ارزش  دوم،  رتبه  کارخانه  تعداد  یک،  رتبه  کشور  در  اشتغال  ایجاد  نظر  از  غذایی  صنایع 
صنایع  بین  در  را  چهارم  رتبه  ارزش افزوده  و  تولیدات  ارزش  سوم ،  رتبه  سرمایه گذاری 

مختلف به خود اختصاص داده است.
اکنون ظرفیت فراوری در صنایع تبدیلی و غذایی در کشور بیش از 1۲۰ میلیون تن است؛ 

که شامل:
• تعداد واحدهای فراوری در کشور بیش از ۲3 هزار واحد

• ظرفیت سردخانه های کشور بیش از 5,4 میلیون تن
• ظرفیت سیلو های نگهداری در کشور بیش از 19 میلیون تن.

رویکرد های وزارت جهادکشاورزی
در توسعه صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی

در  فسادپذیر  کشاورزی  محصوالت  غذایی  و  صنایع تبدیلی  از  حمایت  و  توسعه  ایجاد،   •
کانون و قطب های عمده تولید محصوالت کشاورزی و روستاها با مشارکت بهره برداران بخش 

و با گرایش توسعه صادرات.
• فعال سازی ظرفیت های نیمه خالی با سرمایه گذاری در کشت قراردادی محصوالت کشاورزی 

در داخل و واردات مواد اولیه از خارج.
• تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام)با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد(.
• هدفمند نمودن سرمایه گذاری و بازنگری در رویه صدور جوازهای تأسیس.

• بازسازی و نوسازی واحدهای فرسوده موجود.
• توسعه باراندازها و واحدهای سردخانه ای کوچک در کنار مزارع و باغات به منظور کاهش 

ضایعات در دوره پس از برداشت.
• گسترش و توسعه زنجیره ها به ویژه زنجیره سرد و زنجیره محصوالت صادراتی.

• حمایت از توسعه پایانه های صادراتی محصوالت کشاورزی در قطب های تولید و مناطق 
با پتانسیل های صادراتی.

وضعیت صنایع تبدیلی و غذایی در وزارت جهاد کشاورزی
تا پایان سال 1398، تعداد واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی)فراوری، بسته بندی و نگهداری( 
با  واحد  هزار   1۲ حدود  جهادکشاورزی  وزارت  از  بهره برداری  پروانه  دارای  شده  ایجاد 

ظرفیت ۶5 میلیون تن جذب ماده خام کشاورزی و اشتغال 157,7 هزار نفر است.

<<<
موازی کاری، بزرگترین چالش صنایع تبدیلی

اسفندیاری گفت: بزرگ ترین چالش در حوزه صنایع تبدیلی 
به صورت موازی،  وزارتخانه  در حال حاضر آن است که دو 
این مسئله  تبعات  ازجمله  و  کار می کنند  موضوع  این  روی 
در  مثاًل  است.  محصوالت  از  بعضی  در  مشابه  صنایع  وجود 
مورد لبنیات بیش از 11 میلیون تن شیر تولید می کنیم اما 

۲۰ میلیون تن ظرفیت سازی انجام شده است. 
حدود 14 میلیون تن تولید گندم داریم اما در حدود ۲5 تا ۲۶ 
میلیون تن ظرفیت سازی شده است. در روغن کشی حدود 5۰۰ 
هزار تن تولید داریم که با احتساب واردات و ... ۲ میلیون تن 
می شود، اما در حدود 5 میلیون تن ظرفیت سازی شده است.

وی ادامه داد: ایجاد صنایع در بعضی از حوزه ها هم پراکنش 
خصوصی  بخش  پایین ،  سود  علت  به  و  ندارد  مناسبی 
بعضی  طرفی،  از  است.  نداشته  سرمایه گذاری  به  تمایلی 
مثال  ندارند.  را  الزم  کیفیت  و  قدیمی  بسیار  هم  واحدها 
سنتی،  کشتارگاه های  پسته،  فراوری  شالی کوبی،  واحدهای 
چنین  است  الزم  که  داریم   ... و  سبزی  و  میوه  فراوری 

واحدهایی به روز شده و از تکنولوژی جدید بهره مند گردند.
کشاورزی  بخش  محرکه  موتور  صنایع تبدیلی  گفت:  وی 
باید در  است.  اهمیت و ضروری  با  بسیار  و موضوعی  است 

این حوزه سرمایه گذاری مناسب صورت گیرد.
رویکرد و تفکر تولید زنجیره ای در اکثر کشورها مورد توجه 
و بحث صنایع تبدیلی و فرآوری یکی از حلقه های مهم این 

زنجیره ها است.
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برنامه های سال ۹۹
برنامه ششم توسعه

 در برنامه ششم توسعه در سال جاری، ایجاد ظرفیت های جدید واحدهای صنایع تبدیلی 
واحد   ۲17 نوسازی  و  بازسازی  و  کشاورزی  خام  ماده  جذب  تن  هزار   ۲۶1۲ میزان  به 
تحقق  برای  نیاز  مورد  سرمایه گذاری  است.  شده  پیش بینی  غذایی  و  تبدیلی  صنایع 

برنامه های ششم توسعه در سال جاری در حدود ۶3۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.
برنامه های جهش تولید

صادره  تاسیس  جواز های  تعداد  غذایی:  و  تبدیلی  صنایع  تمام  نیمه  طرح های  تکمیل   )۱
این تعداد 114۶  از  از ۲۲۰۰۰ فقره می باشد و  اعتبار وزارت جهادکشاورزی بیش  دارای 
طرح با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد عمدتا در زمینه سردخانه، فراوری و بسته بندی 
میوه و سبزی، گیاهان دارویی ، خشکبار، کشتارگاه دام و طیور و... وجود دارد که درصورت 
این  رسیدن  بهره برداری  به  و  ریال  میلیارد   813۶۲ حدود  در  بانکی  تسهیالت  تامین 
واحدها با میزان اشتغال 18 هزارنفر، ظرفیتی در حدود 7 میلیون تن براساس جذب ماده 

خام به ظرفیت موجود اضافه خواهند شد.
با  کشاورزی:  محصوالت  بسته بندی  و  فراوری  واحدهای  نوسازی  و  بازسازی  تجهیز،   )۲
توجه به برنامه تولید محصوالت کشاورزی به ویژه مزیت کشور در تولید محصوالت باغی 
مانند پسته، خرما، انگور، گیاهان دارویی و ... و ارز آوری باالی این محصوالت و همچنین 
و  صادرات  الزامات  نشدن  رعایت  دلیل  به  اخیر ،  سال های  در  شده  انجام  سرمایه گذاری 
استانداردهای جهانی به ویژه در زمینه سورتینگ و بسته بندی، تجهیز واحدهای تولیدی 

به سیستم سورتر لیزری ، X-RAY و همچنین بسته بندی مدرن نیاز است.
در صورت تامین تسهیالت بانکی به میزان 87۶ میلیارد ریال برای تجهیز، بازسازی و نوسازی 
1۰۰ واحد بسته بندی و فراوری محصوالت کشاورزی و به بهره برداری رسیدن این واحدها 
به  ماده خام  براساس جذب  تن  هزار  در حدود 5۰۰  نفر، ظرفیتی  اشتغال 5۰۰  میزان  با 
توسعه  و  بازار  تنظیم  در  ضایعات،  کاهش  عالوه بر  و  شد  خواهند  اضافه  موجود  ظرفیت 

صادرات نقش بسزا و مهمی خواهد داشت.
۳( تکمیل حلقه های زنجیره تولید محصوالت کشاورزی: با توجه به برنامه تولید محصوالت 
کشاورزی به ویژه مزیت کشور در تولید محصوالت باغی مانند خرما، انگور، گیاهان دارویی 
تسهیالت  تامین  درصورت  محصوالت  این  باالی  ارز آوری  و  کشاورزی  محصوالت  سایر  و 
و  بسته بندی  فراوری،  حلقه های  تکمیل  برای  ریال  میلیارد   3۰5۰۰ میزان  به  بانکی 
نگهداری با فناوری های مدرن در زنجیره های تولید محصوالت کشاورزی و به بهره برداری 
هزارتن   34۰۰ حدود  در  ظرفیتی  و  نفر   88۶۰ حدود  در  اشتغال  واحدها،  این  رسیدن 
محصوالت  صادرات  و  نگهداری  و  بسته بندی  موجود  ظرفیت  به  کشاورزی  محصوالت 
افزایش  محصوالت  این  صادرات  ضایعات،  کاهش  عالوه بر  شد.  خواهد  اضافه  کشاورزی 

خواهد یافت.
محصوالت  تولید  کشاورزی،  محصوالت  قیمت  تثبیت  در  ضایعات،  کاهش  همچنین، 
مهمی  و  بسزا  نقش  صادرات  توسعه  و  اشتغال  بازار،  تقاضا  و  نیاز  با  متناسب  کشاورزی 

خواهد داشت.
چالش های پیش رو

• کمبود اعتبارات تخصیصی به ویژه برای سرمایه درگردش با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه
• عدم تخصیص به موقع اعتبارات

• وجود نرخ باالی تسهیالت در بخش صنایع تبدیلی و غذایی
• ضعف در تجهیزات و سیستم حمل و نقل محصوالت کشاورزی و فراورد های غذایی

• ناکافی بودن زنجیره های محصوالت کشاورزی
• کمبود مواد اولیه بسته بندی و گران بودن آن ها

• عدم استفاده کامل از ظرفیت سرمایه گذاری های انجام شده در صنایع تبدیلی و غذایی 

اقدامات شاخص انجام شده
از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸

جذب  اساس  بر  کشاورزی  محصوالت  فراوری  ظرفیت 
ماده خام از 3۲ میلیون تن تا پایان سال 91 به بیش از ۶5 

میلیون تن تا پایان سال 98 رسید.
• ظرفیت سردخانه های به بهره برداری رسیده برای نگهداری 
محصوالت باغی دارای مجوز از وزارت جهادکشاورزی از 75۶ 
هزار تن و تعداد 3۲3 در سال 91 به 3754 هزار تن و تعداد 
1311 تا پایان سال 98 رسید که می تواند نقش موثری در 
و سبزی  و صیفی  باغی  فنی محصوالت  و  اصولی  نگهداری 

داشته باشد.

همچنین، حمایت از تکمیل ۲۲7 واحد سردخانه نیمه تمام 
با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد دارای مجوز از وزارت 
در  نیز  تن  هزار   1۰۰۰ حدود  در  ظرفیت  با  و  متبوع 

اولویت است.
و  میوه  انواع  بسته بندی  و  فراوری  واحدهای  ظرفیت   •
سبزی دارای پروانه بهره برداری از وزارت جهادکشاورزی از 
پایان  تا  تن  میلیون   14,5 به   91 سال  در  تن  میلیون   7

سال 98 رسید.
• ظرفیت واحدهای خوراک دام، طیور و آبزیان دارای پروانه 
در  تن  هزار  از ۶۶۰5  وزارت جهادکشاورزی  از  بهره برداری 

سال 91 به 157۶4 هزار تن تا پایان سال 98 رسید.
• ظرفیت کشتارگاه های دام و طیور دارای پروانه بهره برداری 
از وزارت جهادکشاورزی از 1۶۰5 هزار تن در سال 91 به 

۲۲9۲ هزار تن تا پایان سال 98 رسید.
• ظرفیت واحدهای تولید کود آلی دارای پروانه بهره برداری 
به   91 سال  در  تن  هزار   37۰ از  جهادکشاورزی  وزارت  از 

17۲7 هزار تن تا پایان سال 98 رسید.
• ظرفیت واحدهای فراوری، کنسرو و بسته بندی آبزیان دارای 
پروانه بهره برداری از وزارت جهادکشاورزی از 4۰8 هزار تن در 
پایان  تا  سال 91 به ۶۲۲ هزار تن براساس جذب ماده خام 

سال 98 رسید.
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خوان اول شبکه های پخش
امکان  که   ... و  ماده ضدعفونی کننده  دارو،  واکسن،  یک  واردات  و  ثبت  برای  است  کافی 
تولید داخل ندارد به سازمان دامپزشکی مراجعه شود تا سفارش دهنده بیش از یک، دو، 
مدت  این  در  بسا  چه  بنشیند  تأیید  و  بررسی ها  تحقیقات،  انتظار  به  بیشتر  یا  سال  سه 
دیگری  محصول  یا  کند  خارج  تولید  چرخه  از  را  آن  محصول،  سازنده  خارجی  شرکت 
جایگزین نماید در آن صورت روز از نو و طرح و تقاضا و درخواست ثبت سفارش محصول 

جدید را شاهد خواهیم بود.
کارشناسان معتقدند به دلیل کمبود، ضمن این که حساسیت ها و مقررات، نظارت سازمان 
قابل درک است؛ اما با توجه به پیشرفت علم و راه کارهای جدید باید مسیرهایی برگزیده 
شود که در اسرع وقت، تحقیقات و آزمایش های الزم صورت گرفته و تأیید ثبت و یا دالیل 

ثبت نشدن کاال، اعالم گردد.
واحد عوض  مدیر  نتیجه، چهار  اعالم  تا  ثبت سفارش  زمان  از  بوده ایم  مواردی شاهد  در 

شده اند و در زمان هایی برخوردهای سلیقه ای هم حاکم شده است.
پرسنل(   1۰ )حدود  درمان  و  دارو  کمیته  در  بررسی کننده  متخصص  نیروی  کمبود 
فرآورده دسته  چهار  بررسی  آن  عالوه بر  و  هفته  در  بررسی  جلسه  یک  برگزاری  و 

)دارو، واکسن، مکمل غذایی و مواد ضدعفونی( و صدها تقاضا موجب می شود در مواردی 
یک بررسی و صدور جواب مثبت یا منفی 4 تا 5 سال به طول  انجامد.

خوان دوم
نظام بررسی، کنترل، صدور مجوز ورود، ترخیص، تأمین و توزیع واکسن و دارو در دست 
سازمان دامپزشکی، کاری تخصصی، مشخص و ضروری است چراکه به نور، دمای استاندارد، 
ضدعفونی  مواد  چون  محصوالتی  اما  است  حساس  بسیار  و...  نگهداری  چگونگی  تهویه، 
جایگاه دام و طیور و مکمل های خوراک جدای از این که باید کیفیت مورد نظر را داشته و 
از نظارت و ثبت و سفارش در زیرمجموعه های سازمان دامپزشکی بگذرد نیاز به نگهداری 

در شرایط خاص واکسن و دارو نیستند.
سازمان دامپزشکی و طراحان رویه ها و مقررات، نگهداری و توزیع این چهار قلم )واکسن، 
دارو، مکمل های غذایی و مواد ضدعفونی( با آگاهی به این که هر کدام از این محصوالت 
حساسیت ها و دستورالعمل های ویژه مخصوص به خود را دارد و هیچ سنخیتی بین روش 
این ها را در یک رسته،  نگهداری، نظارت و پخش واکسن، دارو و مواد ضدعفونی نیست. 

دسته بندی و یک کمیته را مسئول بررسی آن کرده است.

مپزشکی
 دا

زمان
رونی های سا

ه اند
ی ب

سرکش

اندر مصائب
خود پخشی
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خوان چهارم
تغییرات قیمت ارز)عمدتاً افزایش( از زمان عقد قرارداد شرکت واردکننده با کارخانه خارجی، 
درخواست ثبت محصول مورد نظر تا انجام تشریفات واردات و نهایتاً تخصیص ارز و قیمت 
ناپایدار آن و گرانی حاصل از طوالنی شدن مدت فرآیند که به شدت بر قیمت تمام شده 
 41۰۰ آزاد  نرخ  با  یورو  با   95 سال  در  شرکت هایی  نمونه  به عنوان  است.  مؤثر  فراورده 
ارائه  با  در سال 97  که  داشته اند  مواد ضدعفونی  یا  دارو  ثبت سفارش  تومان درخواست 
کردند  دریافت  تومان  دولتی 5۲۰۰  نرخ  با  را  سازمان  موافقت  اولیه  مدارک  همه  مجدد 
سال  پاییز  در  و  بود(  دولتی  ارز  دریافت  مشمول  اساس  کاالی  فهرست  ذیل  )محصول 
98 مجوز ترخیص و واردات محموله به داخل کشور را دریافت نمودند که به این ترتیب 

محصول مشمول افزایش شدید قیمت شد.
خودپخشی: در این روش واردکننده می تواند صرفاً مسئولیت توزیع و پخش فرآورده های 
بیشتر  مواردی  در  و  قیمت  افزایش  ۲3درصد  اجحاف  از  تا  شود  عهده دار  را  وارداتی 

جلوگیری کند.
خوان پنجم

تا سال های اول دهه 9۰ واردکننده با درصد سود معین شده از سوی سازمان حمایت از 
مصرف کننده )۲3 درصد ارزان تر( از توزیع سراسری و استانی اقدام به توزیع فرآورده بین 

دامداران و مشتریان خود نموده و به ارائه خدمات می پرداخت، اما از آن به بعد سیستم 
نداشتن  تسِت  آن ها  از  یکی  مثاًل  که  گرفت  قرار  پیچیده ای  فرایند  در  خودپخشی 

اعتیاد، تست مورفین، نداشتن سوءپیشینه برای مدیران واردکننده است، در 
حالی که همان فرآورده در زمان مدیریت افرادی وارد شده که قباًل این 

آزمایش ها را ارائه نداده اند.
از طرفی در بسیاری موارد، برخی اعضای هیأت مدیره را همسر 

افراد  از  بعضی  و  می دهند  تشکیل  مدیران  فرزندان  و 
هستند  اقامت(  یا  )تحصیل  کشور  خارج  در  خانواده 

و  غیرممکن  را  مجوز خودپخشی  دریافت  عماًل  که 
گران فروشی ۲3درصد را قانونی می کند.

شدن  گران تر  در  قاعدتاً  گران فروشی  این 
شیالت،  تخم مرغ،  مرغ،  شیر،  گوشت، 

تأثیر  آن  فرآورده های  و...  عسل 
گذاشته است.

خوان سوم
سازمان دامپزشکی سه نوع توزیع فرآوری های دارویی واکسن، 

مکمل ها و شوینده ها را در نظر گرفته است:
کشور  سراسر  در  توزیع  و  شرکت  برای  سراسری:  پخش 
فرآورده  و  محصول   4 کل  توزیع  و  تأمین  خرید،  مجوز 

توسط سازمان دامپزشکی صادر می شود.
فرآورده ها در  توزیع  و  تأمین  اجازه خرید،  پخش استانی: 

سطح استانی به وسیله سازمان دامپزشکی صادر می شود.
بخش  دو  این  به  می توان  واکسن  و  دارو  مورد  در  البته 
سردخانه  انبار،  باید  شرکت ها  این که  به ویژه  کرد،  اتکاء 
مقیم  دامپزشک  و  نظر  مورد  استاندارد  مشخصات  با  و... 
محصوالت  فرآورده  دو  اما  باشند.  داشته  استخدام شده 
بهداشتی، ضدعفونی، شستشو و مکمل های غذایی درصورت 
نگهداری، خرید و توزیع یا حتی توزیع امانی در شرکت های 

پخش سراسری و استانی دو مشکل اساسی ایجاد می کند.
الف: قیمت تمام شده را به صورت تحمیلی )هزینه های تبعی( 

و بی دلیل افزایش می دهد.
قیمت  بر  بیشتر  و  ۲3درصد  توزیع،  مراتب  سلسله  در  ب: 

محصول می افزاید.
به این صورت که پخش سراسری 5درصد پورسانت دریافت 
می کند و آن را به پخش استانی می رساند و توزیع استانی 
به  تا  می گیرد  قدرالسهم  محصول  پخش  برای  7درصد 

داروخانه دامپزشکی تحویل دهد.
و  برداشت می کند  بابت حق الزحمه  نیز 11درصد  داروخانه 
تحمیلی  هزینه های  و  واردکننده  سود  عالوه بر  کار  این  با 
توزیع،  و  پخش  مرحله  چند  بابت  نیز  ۲3درصد  غیرالزم، 
سازمان  تأیید  با  البته  قیمت  افزایش  شدن  سرسام آور  به 
حمایت  سازمان  مجری  مصرف کننده)نماینده  از  حمایت 

سازمان دامپزشکی است( می انجامد.

حال چه باید کرد؟
به نظر می رسد تفکیک سطوح چهار دسته از محصوالت و 

فوق حساس)واکسن(،  به  آن ها  جداسازی  و  آن ها  وظایف  شرح 
ضوابط  تفکیک  و  ضدعفونی ها(  و  عادی)مکمل ها  و  حساس)دارو( 

انبارداری ها و بهره گیری از تکنولوژی روز )برای به حداقل رساندن زمان 
پروانه  صدور  و  محصول  قیمت  نتیجه گیری(،  و  آزمایش  تحقیق،  بررسی، 

نیروهای کارشناس مربوطه در کمیته بررسی و تشکیل جلسه  افزایش  با  همراه 
همه روزه آن و حتی استفاده از توان آزمایشگاهی و تشخیص بخش خصوصی، زمان 

را به حداقل برسانند. زیرا بخش خصوصی براساس ماهیت ذاتی و کاری خود ساعت کار 
اداری و روز تعطیل و غیرتعطیل را نمی شناسند.

از طرفی، اگر اعضاء هیأت مدیره در واردات مکمل ها و مواد ضدعفونی اهلیت و مشروعیت 
دارند در مرحله خودپخشی اخذ مدارک شخصی مدیران )که معموالً در دسترس نیستند( و 
در عملیات فیزیکی تخلیه و بارگیری، حمل، توزیع و ... نقشی ندارند که می تواند به سلسله 
تکمیل  به  تعهد  پذیرش نامه  ضمناً  و  داده  مناسب  سرعت  پخش،  مجوز  دریافت  عملیات 
به  نداشتن  دسترسی  زمان  در  کافی  زمان  تأمین  برای  شرکت  جانب  از  موردنیاز  مدارک 

کسب مدارک مورد نظر، می تواند کمکی در تسریع صدور مجوز خودپخشی داشته باشد. 
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همه در حمایت از
تصمیم انقالبی مهندس چنگلوایی

»سمومدفعآفات«
تولیدایران

برترازچینوهند
اما...

 عبدالحسین کاظمی

سواالت پی در پی خبرنگاران در حوزه تولید، 
فرموالسیون، واردات تکنیکال و سموم آماده 
فعاالن  به  آن ها  مستمر  تلفن های  و  مصرف 
صنعت تولید و »انجمن صنایع تولیدکنندگان 
تا به تقاضای رسانه های  سموم« موجب شد 
تخصصی، صبح روز سه شنبه 15 مهر سال جاری، در سالن 
داخل،  تولید  از  حمایت  »کمیته  اسپیناس،  هتل  پاسارگاد 
به  رسانه ها  جمع  در  سموم«  تولیدکنندگان  صنایع  انجمن 

سواالت آن ها پاسخ گفتند.
صنعت فرموالسیون سموم کشاورزی در اوج پختگی

محمدناصر عطایی نیا، عضو هیأت مدیره و هماهنگ کننده 
نشست با ارائه توضیحاتی، گفت: سموم کشاورزی پنج، 
وارد  مصرف  آماده  به صورت  ابتدا  در  پیش  دهه  شش 
کشور می شد که هر سال مقدار زیادی ارز برای واردات 

آن ها باید هزینه می کردیم.
کردن  فرموله  به  مبادرت  داخلی  به تدریج شرکت های 
پیش  جایی  تا  و  کردند  کشور  داخل  در  سموم  این 
رفت که در حال حاضر بیش از ۶۰ شرکت داخلی در حوزه فرموالسیون سموم دفع آفات 
فعالیت می کنند و صنعتی به نام فرموالسیون سموم در کشور شکل گرفته که قادر است 

حجم زیادی از نیاز کشور را در داخل تولید نماید.
این شرکت ها دارای آزمایشگاه های کنترل کیفیت می باشند که در نهایت محصوالت باکیفیت 
را به بازار مصرف عرضه می کنند. در واقع، تنها سمومی در این شرکت ها تولید نمی شود که 

دارای حق ثبت اختراع می باشند و در انحصار شرکت های تولید کننده بین المللی هستند.
صنعت فرموالسیون با حدود نیم قرن تجربه امروز در اوج پختگی قرار دارد و قادر است 
و حتی  ایجاد  پایدار  اشتغال  و  تأمین  را  داخلی  نیاز  برابر  تا سه  کیفیت  و  نظر کمیت  از 
در  بومی  دانش  به صورت یک  را که  ارزش  با  این صنعت  باید  ما  صادرات کند. حال چرا 

کشورمان شکل است آن هم در سال جهش تولید با واردات بی رویه از بین ببریم؟
البی واردکنندگان در وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی قوی است

نماینده مهاباد و عضو کمیسیون  جالل محمودزاده، 
اصول  براساس  گفت:  مورد  این  در  مجلس  کشاورزی 
دارد:  وجود  اصلی  مسئله  چند  مقاومتی  اقتصاد 
از  استفاده  یعنی  است،  اقتصاد  بودن  "درون زا"  یکی 
بعد  مرحله  در  داخلی  تولیدات  و  داخل  ظرفیت های 
است.  اقتصاد  به  "برون زا"  نگاه  نیاز  صورت  در  آن  از 
ارتباط  نداریم  داخلی  تولید  توان  را  کاالیی  اگر  یعنی 
که  است  داخلی  توان  بر  تکیه  کار  اصل  اما  نکنیم  قطع  بین المللی  بازارهای  با  را  خود 
باید رعایت شود و تا زمانی که محصولی را در داخل کشور باکیفیت و قیمت  حتماً 

مناسب می توانیم تولید کنیم، اولویت با تولید داخلی است.
و  "دانش محور"  و  خصوصی(  )بخش  بودن  "مردم بنیان"  مانند:  مسائلی  بعدی  موارد  در 
آن  داخلی  امکان ساخت  بنابراین در مورد محصولی که  "عدالت محور" بودن مطرح است. 
وجود دارد هیچ دلیلی برای واردات آن نیست. این موضوع بارها در کمیسیون کشاورزی هم 

مطرح شده و پیگیری می شود.
حمایت مجلس از تصمیم چنگلوایی

وی در مورد اراده رئیس سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر جلوگیری از سموم وارداتی که 
مشابه داخلی دارند، گفت: ما از ایشان حمایت می کنیم اما متأسفانه البی های واردات در 

وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی قوی هستند و این کار را سخت می کند..
محمودزاده افزود: متأسفانه حتی برای بعضی محصوالتی که مازاد بر نیاز کشور تولید می شود 

هم شاهدیم که واردات انجام می شود و این ها باید بررسی و پیگیری  شود.
قرار می گیرد هم  اختیار کشاورزان  در  قیمت سمومی که  و  باید روی کیفیت  وی گفت: 

نظارت کافی وجود داشته باشد.

طرح سوال از وزیر در مجلس؟
با توجه به گستردگی و اهمیت سخنان بانیان تولید آفت کش ها که در حقیقت امنیت غذایی 
از  یکی  با  واقعیت،  روشن شدن  برای  کشاورزی«  حوزه  ملی  »رسانه  می کند،  تضمین  را 
کشاورزی،  کمیسیون  عضو  مجلس  نماینده  چهار  حفظ نباتات،  سازمان  اسبق  روسای 
مدیرکل آفت کش های سازمان حفظ نباتات و یک کارشناس با سابقه حوزه سموم دفع آفات 
به  توجه  با  تصمیم گیران  و  نشود  مطرح  تولیدکنندگان  نظر  صرفاً  تا  داد  انجام  گفت وگو 
رصد کردن موضوع در مجلس و امکان طرح سوال از وزیر در صحن علنی، هر چه زودتر 

اقدام عاجلی صورت دهند:

hosseinkazem
i5697@

gm
ail.com
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وزیر جهاد کشاورزی
از رئیس سازمان حفظ نباتات

برای جلوگیری از واردات حمایت کند
جهان تیغی،  فیروز  فریبرز  دکتر 
عضو  و  شیمی  آریا  مدیرعامل 
کمیته حمایت از تولید داخل با بیان 
اینکه وضعیت حمایت دولت از تولید 
نیست،  مناسب  کلی  به طور  داخلی 
مقام  دستورات  از  سال  چند  گفت: 
تولید  از  حمایت  در  رهبری  معظم 
محور  حول  را  مختلف  سال های  ایشان  و  گذشته  داخلی 

حمایت از تولید داخلی نام گذاری کرده اند.
تحریمی  سخت  شرایط  در  که  گذشته  سال  دو  یکی  در 
بوده  جهتی  در  دولت  سیاست گذاری های  قرارداشته ایم، 
که بدون توجیه کارشناسی میزان واردات در بخش سموم 
5۲درصد  به  درصد   1۲ از  آفات نباتی  دفع  مصرف  آماده 
رسیده است و تنها کشوری هستیم که در شرایط تحریمی 
به جای حرکت به سمت صرفه جویی ارزی و تقویت تولید 
افزایش  برابر   4 از  بیش  را  بخش  یک  واردات  داخل، سهم 

داده ایم و این مایه شرمساری است.
هجمه  این  مسبب  که  مسئوالنی  از  هیچکس  متأسفانه 
که  است  نپرسیده  بودند  واردات  این  جریان  در  و  وارداتی 

دلیل این واردات بی رویه چه بوده است؟
وی ادامه داد: ۲5۰ میلیون دالر ارز یارانه ای در سال گذشته 
مصرف  آماده  سموم  البته  و  تکنیکال  سموم  واردات  به 
معلوم  که  شد  داده  اختصاص  داخل  در  تولید  غیرقابل 
آماده  سموم  به  آن  5۲درصد  منطقی  چه  براساس  نگردید 
حالی  در  کرد  پیدا  اختصاص  داخل  تولید  مشابه  مصرف 
تولید  و  بود  تولید  قابل  کشور  داخل  در  سموم  همان  که 
یک سم در داخل کشور حدود 3۰درصد صرفه جویی ارزی 
برای کشور به وجود می آورد. عجیب تر این که به ۲5درصد 
دولتی  ارز  5۰درصد  باالی  وارداتی  نیاز  مورد  سموم  از 

اختصاص داده شد.

اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر و عضو دیگر 
کمیسیون کشاورزی نیز می گوید: متأسفانه بسیاری از 
مخالف  می افتد،  اتفاق  واردات  عرصه  در  که  اقداماتی 
تولید  از  حمایت  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
و  سنگ پا  مثل  کاالهایی  که  جایی  در  است.  داخلی 
تعجبی  می شود.  وارد  دولتی  ارز  با   ... و  بیل  دسته 

نیست که سموم مشابه تولید داخلی وارد شود.
اجرایی،  سیستم های  در  که  است  افراد  عده  یک  منفعت طلبی  مسائل  این  تمام  منشأ 

نظارتی، گمرک و ... عواملی دارند وکارشان را پیش می برند.
هرگونه  و  دارد  حساسیت  مسئله  این  روی  کشاورزی  کمیسیون  گفت:  نقدعلی 

حمایتی که الزم است از تولید سموم در داخل کشور به عمل می آورد.
این  است  الزم  و  است  شده  مشکالت  این  از  بسیاری  باعث  دولتی  ارز  داد:  توضیح  وی 
را  یارانه  که  است  این  کالن  بخش  در  مشکل  این  حل  شاه بیت  شود.  اصالح  سیاست ها 
اراده  این  هم  مجلس  کمیسیون های  از  بسیاری  در  و  بدهند  مصرف کننده  به  مستقیماً 

وجود دارد.

قانون ممنوعیت واردات کاالی دارای مشابه داخلی را دریابید
ملی  شرکت  مدیرعامل  عسکری،  حسن  دکتر 
شیمی کشاورز و عضو کمیته حمایت از تولید داخل 
پیش  که  سئوالی  گفت:  خبری  نشست  این  در  نیز 
این است که چرا مسئوالن کشور مواضع شان  می آید 
نمی کنند.  اعالم  به صورت شفاف  واردات  مورد  در  را 
قانونی در کشور داریم تحت عنوان: »قانون ممنوعیت 
این  تولید داخلی دارد« که  واردات کاالیی که مشابه 

قانون متأسفانه در سموم نباتی به طور صحیح اجرا نمی شود.
کاًل  مصرف  آماده  آفت کش  سموم  واردات  که  نیست  این  ما  خواسته  گفت:   ادامه  در  وی 
خارجی  شرکت های  انحصار  در  و  دارند  اختراع  ثبت  که  آفت کش هایی  بلکه  شود  ممنوع 
هستند، سمومی که سالم ترند و توان تولید داخلی آنها وجود ندارد و سمومی از این دست 
اما سمومی که در  ندارد،  با آن مخالفتی  ایجاد نمی کند و کسی هم  واردات آن ها اشکالی 

داخل کشور توان تولید آن ها بیش از چند برابر نیاز داخل وجود دارد، چرا وارد می شوند.
سئوال این است اگر قانون حمایت از تولیدات داخلی وجود دارد و کشور با شرایط تحریم 
و کمبود ارز مواجه است و ارز را به صورت قطره چکانی در اختیار واردات تکنیکال ها قرار 

می دهند، پس چرا این حجم از سموم آماده مصرف وارد کشور شده است؟
اگر محدودیت ارزی وجود دارد چرا باید این ارز را به کاالیی اختصاص دهیم که در داخل 

کشور امکان تولید آن وجود دارد؟
در  دارند.  هم  را  تکنیکال ها  بعضی  تولید  امکان  که  داخلی هستند  از شرکت های  تعدادی 
حالی که شرکت های خارجی ماده اولیه مورد نیاز برخی تکنیکال ها را که صنعت تولید سم 

کشورمان به آن وابسته است را از کشور ما تهیه می کنند.
امنیت  به  شود  اختالل  دچار  آفات نباتی  سموم  داخلی  تولید  اگر  افزود:  عسکری 
وزیر  مخصوصاً  و  مربوطه  مسئوالن  که  امیدواریم  شد.  خواهد  وارد  لطمه  جامعه  غذایی 

جهادکشاورزی از آقای مهندس چنگلوایی حمایت کنند. >>>

کار قابل تقدیر مهندس چنگلوایی
در منع واردات سموم مشابه تولید داخلی

جهان تیغی گفت: به اینکه چه اتفاقاتی در گذشته  افتاده کاری 
سازمان  جدید  مدیر  چنگلوایی،  مهندس  امسال  اما  نداریم، 
جلوی  اعالم  کند  که  کرد  پیدا  را  شهامت  این  حفظ نباتات 
جهاد  وزارت  که  است  این  سوال  حال  می گیرد.  را  واردات 

کشاورزی چه حمایتی از این مدیرش انجام داده است؟!
الزم است که وزیر جهاد کشاورزی در این مورد موضع شان 
را مشخص کنند و از مهندس چنگلوایی که اراده جلوگیری 

از واردات و حمایت از تولید داخلی را دارد پشتیبانی نمایند.

امسال مهندس چنگلوایی
»مدیر جدید سازمان حفظ نباتات«

این شهامت را پیدا کرد که اعالم  کند جلوی واردات را می گیرد. 
حال سوال این است که وزارت جهاد کشاورزی
چه حمایتی از این مدیرش انجام داده است؟!
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زمانی که تولید داخلی نداشتیم
شرکت های خارجی کاالها را گران تر به ما می فروختند

عامل  مدیر  بوستانی،  محمدهادی  مهندس 
حمایت  کمیته  عضو  و  فارس  مشک فام  شرکت 
انجمن  پنل  اعضای  از  دیگر  یکی  داخل،  تولید  از 
داخلی  محصوالت  گفت:  نیز  سم  تولیدکنندگان 
صنعت  کشور  در  هنوز  فرموالسیون  صنعت  و 
تولید  که  دوره ای  همین  در  اما  است؛  جوانی  نسبتاً 
شده  آغاز  جدی  به صورت  کشور  در  آفت کش ها 
تغییرات بسیار عمده ای در اقتصاد کشور ایجاد گردیده است. سال 74 با مقدار زمین هایی 
کشاورزی که معادل سه چهارم میزان فعلی بودند، بیش از ۲5۰ میلیون دالر برای خرید 
سم اختصاص داده می شد اما در حال حاضر میزان اختصاص ارز همان ۲5۰ میلیون دالر 
است در حالی که اراضی کشاورزی هم گسترش پیدا کرد که این نتیجه تمرکز بر تولیدات 

داخلی است.
و  می شد  انجام  کشور  خارج  از  سم  خرید  که  اول  سال های  همان  در  داد:  ادامه  وی 
باالتری  قیمت  با  را  سموم  کشورها  نداشت،  وجود  کشور  در  سم  تولید  دانش  که  زمانی 
مجبورند  شرکت ها  این  دارد  وجود  داخلی  تولید  که  حال حاضر  در  ولی  می فروختند 
داخلی،  سموم  تولید  صنعت  نبود  در  یعنی  بفروشند،  ما  کشور  به  ارزان تر  را  سموم شان 

کشور به شدت تخلیه ارزی می شد.
بوستانی گفت:  در حال حاضر عالوه بر کمیت، به جرأت می توانیم بگوئیم که کیفیت سموم 
اوالً  است که  این  دلیلش  است.  باالتر  و چین  مانند هند  از کشورهایی  ما  تولیدی کشور 
کیفیت سموم ایرانی تحت استانداردهای سازمان فائو است)که استاندارد بسیار سختگیرانه 

مانند اروپا دارد( اما چین، از استانداردهای فائو تبعیت نمی کند و کیفیت پایین تری دارد.
امروزه از بین سموم تولیدی شرکت ها در بازار مرتباً نمونه برداری و آزمایش انجام می شود 
و چنانچه خللی در کیفیت یک سم وجود داشته باشد با آن برخورد می شود، زیرا تحت 
نظارت های دقیق و سخت موسسات نظارتی و سازمان حفظ نباتات قرار دارد و محصولی 

خارج از استانداردها وارد بازار نمی شود.
از طرفی به دلیل کیفیت باالی این سموم حتی توانسته ایم سهمی از بازارهای خارجی را 
از آن نیازشان را از شرکت های اروپایی تهیه می کردند.  به خود اختصاص دهیم که قبل 
متأسفانه در داخل کشور دچار یک نوع خودزنی هستیم و عده ای نسبت به سموم تولیدی 
داخل ایجاد تشکیک می کنند، آن را زیر سوال می برند و شایعاتی را رواج می دهند که به 

دور از معرفت و اخالق است و ذهن مصرف کنندگان را دچار تشویش می نمایند.
اینها در حالی است که ما در صورت سیاست گذاری درست و منطقی، عالوه بر تأمین نیاز 
داخلی توان صادرات و رقابت در بازارهای جهانی را هم داریم.)متأسفانه ۲ روز پس از این 

نشست صادرات سموم دفع آفات تولید داخل ممنوع اعالم شد(.
توان تولید تکنیکال ها هم در کشور وجود دارد

سید جواد قطب شریف، کارشناس و فعال کشاورزی در حوزه سموم دفع آفات، در این 
مورد به خبرنگار مجله »دام و کشت و صنعت« گفت: مشکل تولیدکنندگان سموم، ماده 
تکنیکال است و بقیه مواد و امکانات الزم را در داخل کشور داریم و اگر تکنیکال، تأمین 
شود به جرأت می گویم 9۰ تا 95 درصد سموم را به راحتی و با کیفیت بسیار خوب امکان 
تولید آن ها در داخل کشور وجود دارد و هیچ نیازی به واردات سموم فرموله شده نیست، 
مگر در بعضی سموم که تعداد آن ها هم اندک است و ثبت اختراع دارند وگرنه در بقیه 

سموم اگر از تولید داخل حمایت شود هیچ نیازی به واردات نیست.
پیشرفت های  و  کردیم  شروع  دوره ای  یک  در  هم  تکنیکال ها  مورد  در  حتی  افزود:  وی 
بسیار خوبی اتفاق افتاد. یک حرکت عمومی در کشور برای تولید آن ها شکل گرفته بود و 

توانستیم تا حدود 3۰ تکنیکال مختلف را هم تولید کنیم.
توان خوبی در داخل کشور حتی برای تولید تکنیکال وجود دارد و شاهد مدعای من هم، 
تجربه تولید بعضی از آن ها است که متاسفانه به علت عدم حمایت و توجه و واردات این 

تکنیکال ها، جلوی پیشرفت تولیدات داخلی گرفته شد.

<<<
چرا با وجود این همه واردات

باز هم کمبود داریم؟
با  گفت وگو  در  نیز  حفظ نباتات  سازمان  اسبق  مدیر  یک 
خبرنگار نشریه گفت: متأسفانه حجم زیادی از سموم آماده 
آن ها  تولید  امکان  راحتی  به  کشور  داخل  در  که  مصرف 
تولیدکنندگان  به  و  شده  وارد  دولتی  ارز  با  داشت  وجود 

داخلی سموم ضربه وارد کرده اند.
برابر  سه   98 واردات)سال  حجم  این  با  این که  تأسف آورتر 
هم  باز  حاضر  حال  در  گرفت(  صورت  واردات   97 سال 
کمبود سم وجود دارد و معلوم نیست که چه اتفاقی افتاده 

که االن کشاورزان برای تهیه سم در مضیقه هستند.
به نام کشاورزان به کام دیگران

خمین  نماینده  نظری،  علیرضا 
کشاورزی  کمیسیون  عضو  و 
و  موجود  ابهامات  به  توجه  با 
رانت های حاصله ما گفت: موضوع 
نهاده ها  دیگر  مانند  هم  سموم 
مطرح  کشاورزی  کمیسیون  در 
است. روندی که تا االن در تأمین 
نهاده های کشاورزی وجود داشته این بوده که عماًل »به نام 

کشاورزان و به کام دیگران« تمام شده است.
که  نهاده ها(  کل  )واردات  دالر  میلیارد   13 نیست  معلوم 
دولت برای این موضوع هزینه کرده است به چه سرنوشتی 
کشاورزی  کمیسیون  داد:  ادامه  وی  است؟!  شده  دچار 
بازار  تا  ارز دولتی است  به دنبال برچیده شدن بساط 
براساس رقابت شکل بگیرد و محصوالتی که قیمت پایین تر 

و کیفیت مناسب تر دارند بتوانند در بازار رقابت کنند.
سم،  مانند:  کاالیی  هر  مورد  در  می خواهد  اگر  هم  دولت 
را  حمایتش  دهد،  انجام  حمایتی   ... و  ذرت  سویا،  کود، 
به  مستقیماً  را  حمایت  آن  و  ببرد  مصرف کننده  سمت  به 
شکل  به  معیوب  چرخه  این  تا  بدهد  مصرف کننده  خود 
ارز  در  مشکالت  این  تمام  ریشه  چراکه  شود؛  اصالح  کلی 

دولتی است.
وزارتخانه  دو  هر  در  کسانی  متاسفانه  گفت:   نظری 
طالیی  امضای  دارای  که  هستند  صمت  و  جهادکشاورزی 
اما  بود،  خواهند  مخالف  دولتی  ارز  برداشتن  با  و  هستند 
تولید  از  حمایت  راه  شود.  رفع  مشکل  این  که  امیدوارم 

داخلی هم اصالح ساختار اقتصادی کشور است.

 کیفیت سموم تولیدی کشور ما
از کشورهایی مانند هند و چین باالتر است. 
دلیلش این است که کیفیت سموم ایرانی 

تحت استانداردهای سازمان فائو
)استانداردی مانند اروپا( است
اما چین، از استانداردهای فائو

تبعیت نمی کند
و کیفیت پایین تری دارد.
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اقدام ضد تولید داخلی
در سال جهش تولید پسندیده نیست

نماینده  نوروزی،  رحمت اله 
دیگر  عضو  و  کتول  علی آباد 
می گوید:  کشاورزی  کمیسیون 
اقدام  نباید  تولید  جهش  سال  در 
شرایط  در  دهیم.  انجام  تولید  ضد 
تحریم های  و  طاقت فرسا  و  سخت 
از تولیدکننده داخلی  باید  ظالمانه 

حمایت کنیم.
تولید  از  حمایت  بر  تأکید  همه  این  انقالب  معظم  رهبر 
کارخانجات  از  باید  امروز  دارند.  داخلی  کاالهای 
تأمین  بحث  در  هم  کنیم  حمایت  سموم  تولیدکننده 
مواد اولیه و هم در راستای تشویق اشتغال پایدار تا منافع 

آن به همه کشور برسد و رونق کسب و کارها اتفاق بیفتد.
است  خالف  دارد  داخلی  مشابه  که  کاالیی  واردات 
کمیسیون های  کند.  ورود  آن  در  باید  مجلس  و 
باید پیگیری کنند تا دست های  کشاورزی و اصل ۹۰ 
دالالن و کسانی که از رانت این موضوع بهره می برند 
این  روی  هم  کشاورزی  کمیسیون  در  یقیناً  شود.  کوتاه 

موضوع بحث و پیگیری خواهیم کرد.

سیاست های غلط، تولید داخلی را زمین گیر کرد
مهندس امیرحسن خصوصی، مدیرعامل شرکت گیاه 
در  نیز  داخل،  تولید  از  حمایت  کمیته  عضو  و 
 53 از  بیش  با  گیاه  شرکت  کرد:   اظهار  نشست  این 
کودهای  و  آفت کش ها  تولید  زمینه  در  سابقه  سال 
امنیت  تأمین  و  کشاورزی  خدمت  در  کشاورزی، 
به  سال ها  این  تجربه های  است.  بوده  جامعه  غذایی 
ما می گوید که در سیاست های کالن کشور از واردات 
حمایت بیشتری انجام گرفته و تخصیص ارزهای ترجیحی، رقابت را برای تولیدات داخلی 

سخت و غیرممکن کرده است؛ که شاهد پسرفت در تولید داخلی بودیم.
و علی رغم  بوده  داخلی  تولید  علیه  بر  متاسفانه در بخش کشاورزی، سیاست ها  وی گفت: 
این که در داخل کشور ظرفیت تولید باالیی برای تأمین نیاز داخلی و همچنین صادرات را 
داریم، اما ظرفیت های تولیدی ما دست نخورده باقی مانده و تقریباً با یک چهارم تا یک پنجم 

توان خود فعال هستیم که این موضوع هزینه های زیادی را به ما تحمیل می کند.
موفقیت در تولید مواد تکنیکال

ورشکستگی شرکت ها در اثر بی توجهی دولت
تأمین  واردات  از طریق  را  موثره)تکنیکال ها(  ماده  تولید سم،  داد: صنایع  ادامه  خصوصی 
می کند، اما این بدان معنی نیست که ما حرکتی برای تولید داخلی تکنیکال ها نکرده ایم، 

بلکه تالش های بسیار خوبی هم در تولید آن انجام گرفته است. 
پتروشیمی ها،  بعضی  ملی شیمی کشاورز،  گیاه، شرکت  در شرکت  ارزنده  تال ش های  این 
شرکت های وابسته به سپاه پاسداران مانند پتروشیمی اراک، صدر شیمی، بیستون، رجا و 

دیگر شرکت ها در این زمینه فعالیت هایی شروع شد.
نادرست محکوم  به دلیل سیاست های  اما  این شرکت ها پیشرفت های خوبی هم داشتند، 
به شکست شدند. چرا که هیچ حمایتی از تولید تکنیکال و سموم در داخل کشور انجام 

نمی شود و صحبت ها همه در حد حرف و شعار است.
با اختصاص ارز دولتی به واردات تکنیکال هایی که در خارج از کشور تولید می شد، منجر 
به تعطیلی چندین شرکت مانند خطوط تولید صدرشیمی، خطوط تولید اکسی کلرورمس 
تولید  خطوط  دیگر  و  گیاه  شرکت  کلرورمس  اکسی  کشاورز،  ملی  شیمی  ماالتیون  و 
وارد  ارز دولتی  با  از کشورهای دیگر  را  واردکننده هایی که کاالهایشان  و  تکنیکال شدند 

می کرد مورد حمایت قرار گرفتند.
از طرفی، جلوی صادرات تکنیکال ها را هم گرفتند و در حالی که ما حتی توانسته بودیم 
به کشورهایی مثل ترکیه هم صادرات تکنیکال داشته باشیم، این بازارها را از دست دادیم.

را  آن ها  جواب  و  ندارد  اعتماد  ما  به  دیگر  که  برگشت  بازاری  به  می توان  چگونه  حال 
جواب  نمی دهند،  را  صادرات  اجازه  ما  متبوع  وزارتخانه  بگوییم  این که  آیا  بدهیم؟  چه 

قانع کننده ای است؟
۵۰درصد ارز تخصیصی برای ۲۵ درصد سموم وارداتی؟!

حدود  کشاورزی،  سموم  واردکنندگان  و  مسئوالن  گفته  اساس  بر  داد:  ادامه  خصوصی 
چرا  می شود؛  تأمین  مصرف  آماده  سموم  واردات  طریق  از  نیاز  مورد  سموم  ۲5درصد 
5۰درصد ارز دولتی مورد نیاز تأمین سموم را به خود اختصاص داده است تا آب )حدود 
از هزاران کیلومتر آن طرف تر  را  را آب تشکیل می دهد(  آماده مصرف  8۰درصد سموم 

وارد کند؟!
چرا وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت این مسئله را بررسی نمی کنند؟!

راحتی وجود  به  آن  داخلی  تولید  توان  که  اینک، سمومی  و هم  ماهه گذشته   ۶ در  چرا 
دارد را وارد کشور می کنیم؟!

پا جای  و  ما شروع کرد  از  بسیار عقب تر  ترکیه در فرموالسیون سموم  داد:  وی توضیح 
این همه  گرفت  آن ها صورت  از  که  با حمایت هایی  اما  ایرانی گذاشت،  پای شرکت های 

پیشرفت کرده اند.
ارمنستان،  آذربایجان،  ترکیه،  عراق،  مانند  کشورهایی  به  ما  تولیدات  بدهند  اجازه  اگر 
قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و حتی در پاکستان هم که در این صنعت قوی است صادر 

شود، و محصوالت تولیدی ما توان رقابت دارد. >>>

به دلیل کیفیت باالی تولید سموم
توانسته ایم سهمی از بازارهای خارجی 

را به خود اختصاص دهیم
که قبل از آن نیازشان را از 

شرکت های اروپایی
تهیه می کردند
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از تولیدات داخلی
حمایت کرده ایم

و باز هم حمایت می کنیم
آفت کش های  مدیرکل  نوربخش،  سعیده 
به  مورد  این  در  نیز  حفظ نباتات،  سازمان 
وجود  با  گفت:  و صنعت  و کشت  دام  خبرنگار 
هم  واردات  و  صادرات  مقررات  و  قانون  این که 
سال  اما  ندهد  را  کاری  چنین  اجازه  شاید 
داخل،  تولید  از  حمایت  به منظور  گذشته 

واردات 17 قلم سم را ممنوع کردیم.
وی توضیح داد: طبق مقررات صادرات و واردات تنها منعی 
تعرفه های  موضوع  همان  کرد  اعمال  اینجا  می شود  که 
از  حمایت  موضوع  همیشه  تعرفه ها  در  ما  و  است  گمرکی 
تولید داخلی را لحاظ کرده ایم و سمومی که مشابه داخلی 
داده ایم.  قرار  آن ها  واردات  برای  باالیی  تعرفه های  را  دارند 
تعرفه سموم آماده مصرف در مقایسه با تکنیکال ها همیشه 

دو پله باالتر است.
مصرف  آماده  تعرفه  پرخطر  سم  یک  در  مثاًل  افزود:  وی 
۲۶درصد است اما تعرفه تکنیکال 15 درصد می شود، اما به 

سموم کم خطر تعرفه کمتری تعلق می گیرد.
واردات  در  را  محدودیتی  یک  تعرفه  اعمال  با  ما  بنابراین، 
از  تا  اعمال می کنیم  تکنیکال ها  به  به مصرف نسبت  آماده 
تولید داخلی حمایت شود. انتظار ما این است که در حالت 
وارداتی  نوع  از  داخل  تولید  سموم  قیمت  برابر  و  مساوی 
آن ها کمتر باشد تا رغبت کشاورزان برای استفاده از سموم 

داخلی بیشتر شود.

فقط در مورد تکنیکال ها وابسته به واردات نیستیم
 نوربخش ادامه داد: در مورد سموم داخلی نکته ای که وجود دارد این است که بعضی از 
مواد همراه  بعضی  مورد  در  و  نیستند  واردات  به  وابسته  تکنیکال ها  مورد  در  فقط  سموم 
و افزودنی نیز وابسته به واردات است و ارزبری دارد. با همه این ها ما سیاست هایمان در 

راستای حمایت از تولید داخلی است.
وی توضیح داد: در 17 قلم سمی که خیال ما از تولیدات داخلی آن راحت بود واردات را 
ممنوع کردیم اما چون در نهایت هدف ما تولید محصول کشاورزی و امنیت غذایی جامعه 
ریسک  موضوع  این  روی  نمی توانیم  پس  دارند،  مهی  نقش  میان  این  در  سموم  و  است 

کنیم و امنیت غذایی جامعه را در معرض خطر قرار دهیم.
نسبت ۷۰ به ۳۰ را رعایت می کنیم

نفع  به  را  شرایط  کرده  سعی  حال  همه  در  نباتات  حفظ  سازمان  کرد:   اعالم  نوربخش 
نیاز سالیانه که 35 هزار تن است، 7۰ درصد آن  از میزان  و  تولیدات داخلی حفظ کند 
را از تولیدات داخلی تأمین می کنیم و حدود3۰ درصد آن به صورت آماده مصرف وارداتی 
است و البته از این 3۰ درصد چیزی در حدود 1۰ تا 1۲ درصد برندهایی هستند که ثبت 
اشتراکاتی وجود  نیز ممکن است  بقیه  در  هستند.  کم خطری  و سموم  دارند  اختراع 

داشته باشد.
وی گفت: در عین حال روش و تکنیک فرموالسیون هم مهم است و ممکن است بعضًا 
لحاظ  از  نباشد.  نظر  مورد  آفت  با  مبارزه  جوابگوی  داخلی  فرموالسیون های  نوع 
را  الزم  استانداردهای  است  ممکن  ما  شرکت های  موارد  از  بعضی  در  ساخت  تکنولوژی 

نداشته باشند و سموم دلخواه را تولید نکنند و نمی توان روی این موضوع ریسک کرد.
تولیدات  از  بیشتری  حمایت های  می توانستیم  ما  بود  عادی تر  مقداری  شرایط  اگر  شاید 
داخلی هم داشته باشیم و واردات سموم بیشتری را ممنوع اعالم کنیم، اما در این شرایط 

سعی بر اقدامی منطقی تر است.
نوربخش همچنین توضیح داد: سال گذشته هم جلساتی داشتیم و براساس آن برنامه هایی 
تولید تکنیکال ها هم بشوند؛ چون  در نظر گرفته ایم که تولیدکنندگان داخلی وارد بحث 
اگر تکنیکال ها در داخل تولید شود ما با استناد به قانون منع واردات کاالی مشابه داخلی، 

اقدامات بیشتری هم می توانیم برای جلوگیری از واردات داشته باشیم.
عماًل چون سال گذشته 5 ماه ارز الزم به سم اختصاص داده نشد و مقداری در تأمین و 
تدارک سم وقفه ایجاد کرد که کار ما سخت تر شد. بعد از آن هم علی رغم این که ارز به 
نیمایی تغییر یافت باز هم انتظارات ما برآورده نشد و هنوز هم مشکالتی در تخصیص ارز 

وجود دارد که کار ما را در رسیدن به برنامه تدارک سم سخت کرده است.
این قول را می دهیم که  باز هم  انجام گرفته  با همه حمایت هایی که  پایان گفت  وی در 
هرجا از دست ما برآید و شرایط اجازه دهد، از تولیدات داخلی حمایت بیشتری 

انجام دهیم تا شاهد رونق بیشتری در روند تولیدات باشیم.

.... و در پایان
در پایان این نشست رسانه ای به سواالت خبرنگاران و ابهامات آن ها پاسخ گفته شد.

واردات  مافیای  و  نشود  تمام  گران  آن ها  برای  تولیدکنندگان  گالیه های  طرح  امیدواریم 
قوی  »البی  مجلس:  نماینده  محمودزاده،  جالل  قول  به  که  خود  البی های  و  نفوذ  با 
انجمن  اعضاءی  برای  درست کردن  پاپوش  در  سعی  دارند«  ذی ربط  وزارتخانه های  در 
تولیدکنندگان سم یا ایجاد مشکل برای برخی از آن ها نکند تا صدای آن ها را بی صدا نماید.

جالب توجه این که در این نشست رسماً اعالم شد تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان را 
تخطئه نمی کنند و فقط درخواست دارند به واردات سمومی پرداخته شود که امکان تولید 

در داخل برای آن ها وجود ندارد. 
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 سامان دزفولی

بخش یکم
کشاورزی،  دانشکده های  فارغ التحصیل  دکترهای  و  فوق لیسانس ها  مهندسان،  از  بسیاری 
یادگیرندگان تئوری هایی هستند که موفق نشده اند آموخته های کتابی را در مزرعه، تجربه 

و در مقیاس تلفیق علم و عمل برآورند. 
اینان با تیتر و برند تحصیالت عالی بعضاً حاضر به پوشیدن لباس کار و حضور در دامداری 
به  کار  که  است  اینجا  و  نیستند  مرغداری  و  اصطبل  یا  و گل  آب  در  و حرکت  مزرعه  و 

تکنسین ها و هنرجویان فارغ التحصیل کشاورزی منتهی می شود.

هنرستان های کشاورزی، اهداف، چالش ها

کشاورزی آینده در هنرستان های کشاورزی

شهریور،   15 در  تحصیلی  سال  آغاز  مناسبت  به  کشاورزی،  جهاد  وزیر  خاوازی  کاظم 
گفت:  اظهاراتی  ضمن  و  یافت  حضور  ری  شهر  )ع(  علی  امام  کشاورزی  هنرستان  در 
هنرستان های کشاورزی یکی از بخش های مهمی هستند که نیروی انسانی بخش کشاورزی 

را تأمین می کنند.
وزارت  و  می بینند  آموزش  کشاورزی  هنرستان های  در  ما  آینده  کشاورزان  داد:  ادامه  وی 
این  کردن  روز  به  و  تکمیل  و  تجهیز  پشتیبانی،  برای  را  خود  آمادگی  جهادکشاورزی 

هنرستان های کشاورزی اعالم می کند )اما در چگونگی آمادگی چیزی نگفت(.
طرحی نیز برای شورای عالی عشایری و روستاها آماده کرده ایم که در آن هر دانش آموز 
عالقمند بتواند به راحتی وارد بخش کشاورزی شده و حتی تحصیالت دانشگاهی خود را 

انجام دهد.
پیرو سخنان وزیر جهاد کشاورزی، بر آن شدیم تا با نگاهی به سابقه تأسیس هنرستان های 
آن ها،  حیات  ادامه  روند  آموزشگاه ها،  این  برپایی  از  وقت  دولت های  اهداف  کشاورزی، 
سرنوشت هنرجویان و شرایط حاکم بر مراکز آموزش کشاورزی بیندازیم و تفاوت وضعیت 

کلی این هنرستان ها را از چهار دهه قبل با زمان کنونی بسنجیم.
این بررسی و تحلیل به دلیل طوالنی بودن مطالب در چند شماره و حتی المقدور به شکل 

مختصر ارائه خواهد شد.
نبرد بین مکتب خانه و آموزش نوین

مقوله آموزش در ایران از همان ابتدا و پس از نبرد بین مکتب خانه ها و آموزش به روش 
اساسی تهی  از یک اصل  اول،  پهلوی  بر مکتب خانه در دوره  نوین  نوین و غلبه آموزش 
افراد در جهت  پرورش  به منظور  تعیین شده  از پیش  اهداف  و  مبنا  بر  آموزش  آن  و  بود 
تولید، اشتغال، توسعه و پیشرفت کشور. چرایی چنین روندی که از حدود یک قرن پیش 
اعم از شهری  اکثریت جامعه  مطلق  تقریباً  با بیسوادی  آغاز شد کاماًل آشکار و آن مبارزه 
و روستایی بود و بنابراین آن آغازین اقدامات را می توان در جهت با سواد کردن ایرانی ها 
تلقی کرده، یعنی فقط با سواد کردن. اگر چه بعدها همان سوادآموزان اولیه در گذر زمان 
از مشهورترین و معتبرترین دانشگاه های غرب سر در آوردند و به افراد نخبه و فرهیخته ای 

مبدل شدند که در خدمت جامعه درآمدند.
حضور  و  شدن  صنعتی  همان  که  کردند  بروز  و  ظهور  میان  این  در  دیگری  عوامل  اما 
تکنولوژی در تمام عرصه های زندگی بشر، تفکیک و تخصصی شدن علوم، علمی شدن آن 
چه که زمانی کاماًل شکل تجربی داشت و انسان خود را در قالب آن از همه چیز بی نیاز 

می دانست و قس علی هذا. >>>
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شورش گرسنگان
تالش اولیه تمام دولتمردان در هر جامعه در ابتدا تأمین غذای مردم آن است، چراکه در 
غیر این صورت، گرسنگان ممکن است به هر اقدامی دست بزنند که در سرنوشت حاکمان 

موثر باشد.
بی نصیب  نیز  را  کشاورزی  بخش  هجدهم،  قرن  دوم  نیمه  از  اول  صنعتی  انقالب  شروع 
آن  در  نوئی  دنیای  ادوات جدید،  و  ابزار  با کمک  ماشین  نیروی  که  گونه ای  به  نگذاشت 
عرصه به وجود آورد که این روند همچنان ادامه  دارد و کارآمدترین تکنولوژی ها در بخش 

کشاورزی ظهور و بروز پیدا می کند.
اما هرگونه تکنولوژی ولو در باالترین درجه از تکامل و کارایی برای مثمرثمر واقع شدن 
به انسان نیاز دارد، چراکه در غیر این صورت مجموعه ای از آهن، پیچ و مهره جامد است 
و در این جا لزوم حضور افراد آموزش دیده که توانایی راه اندازی، به کارگیری و حفظ و 
در  این که  کما  می کند،  پیدا  ضرورت  باشند  داشته  را  تکنولوژی  این  ثمرات  از  نگهداری 
تمام کشورهای مبدع و سازنده این ابزار و ادوات، افرادی را با اهداف فوق آموزش داده و 

به بازار کار اعزام کرده اند.
مدرسه فالحت و ورود نخستین تراکتور

نام  به  کشاورزی  آموزش  مرکز  اولین  تأسیس  و  کشور  به  کشاورزی  ماشین های  ورود  با 
چندان  که  شد  وارد  ایران  به   13۲5 سال  در  نیز  تراکتور  نخستین  فالحت«،  »مدرسه 

استقبالی از آن به عمل نیامد و به محاق فراموشی رفت.
در سال 1331 اولین مجموعه از تراکتورها و کمباین ها به منظور مکانیزه کردن کشاورزی 
و  کمی  ارتقاء  کار،  سختی  و  عملیات  هزینه ها،  کاهش  آن،  به  بخشیدن  رونق  اهداف  با 
و  اروپای شرقی خریداری شد  از کشورهای  نهاده ها،  کیفی محصوالت و مدیریت مصرف 
با چائوشسکو، رئیس جمهور وقت  محمدرضا شاه پهلوی با سفری به رومانی و قراردادی 

کشور رومانی، اقدام به واردات تراکتورهای یونیورسال کرد.
عقیده  که  بود  تراکتور  مورد  در  کشاورزان  خرافی  اعتقاد  زمان  آن  در  اهمیت  حائز  نکته 
داشتند، انجام عملیات کشاورزی توسط تراکتور موجب »کاهش محصول و رزق« و رفتن 

برکت از مزارع آن ها می شود!

کشاورزی، صنعت چند وجهی
در  دانستنی هایشان  دایره  حکما،  و  فالسفه  دانشمندان، 
نجوم  ریاضیات،  حکمت،  فلسفه،  طب،  چون  زمینه هایی 
آن ها  در  کشاورزی  البته  که  بود  رده  این  در  رشته هایی  و 
دانش،  یک  به  تبدیل  کشاورزی  اکنون  اما  نداشت.  جایی 
یک علم و یک صنعت چند وجهی گردیده که در هر ضلع 
کندوکاو،  تکاپو،  جستجو،  به  تخصصی  رشته  چندین  آن 

فعالیت، پیشرفت و توسعه مشغولند.
همگان در جهان از فقیر و غنی گرفته تا پیشرفته و عقب نگه 
داشته شده، سیاه و سفید باسواد و بیسواد و... در یک موضوع 
اشتراک نظر و دیدگاه دارند و آن تأمین غذا در وهله اول که در 
حیطه و وابسته به کشاورزی است و دوم آن که یک زن، یک 
مرد، یک استاد دانشگاه، یک راننده و خالصه هر انسانی، در 

ابتدای روز، اول باید غذا بخورد و بعد به دنبال سایر امور برود.
این گونه است که کشاورزی در همه جا حرف اول را می زند 
غذا  تولید  به  علمی  با کشاورزی  باید  که  است  و همین جا 

برای هشت میلیارد انسان پرداخت.

مشارکت بلژیکی ها در کشاورزی ایران-دبستان برزگران کرج
سرآغاز آموزش کشاورزی به سال 1۲79 و احداث »مدرسه فالحت مظفری« در روستای 
چهاردانگه کرج توسط Dasher بلژیکی بر می گردد. این مدرسه فقط ۶ سال دایر بود که با 

شروع سلطنت محمدعلی شاه قاجار منحل و یک سال تعطیل ماند.
و  تهران  در  فالحت«  عالی  »مدرسه  تأسیس  به  دستور  عالء  حسین   ،1۲9۶ سال  در 
دبستان هایی روستایی در سایر نقاط کشور داد که البته به علت نبودن اساتید و مدرسان 

کشاورزی این اقدام عقیم ماند.
آن  از  نفر   3۰ بعد  سال  دو  که  شد  تأسیس  کرج«  برزگران  »دبستان   1۲97 سال  در 

فارغ التحصیل شدند. اما در سال 13۰۰ مجدداً این مدرسه هم منحل شد.
سال بعد )13۰1( مدرسه فالحت دیگری تأسیس شد. در سال 13۰7، دولت وقت تصمیم 
آزمون  یک  در  قبولی  از  پس  را  دبیرستانی  فارغ التحصیالن  از  نفر  سالی 1۰۰  که  گرفت 
از  بسیاری  که  بفرستد  فرانسه  به ویژه  و  اروپا  به  کشاورزی  رشته  در  تحصیل  ادامه  برای 

آن ها به مدارجی عالی در خارج و داخل کشور رسیدند که یاد و نام آن ها ماندگار شد. 
ادامه دارد...

<<< 
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باغ بام های معمولی، سبز معمولی و باغ سبز با الیه فایبرگالس
پیشنهاد  شهرها  کالن  در  انرژی  مصرف  کاهش  برای  که  راهکارهایی  مهمترین  از  یکی 
بام سبز، چنانچه درست طراحی و اجرا شود  یا  بام  باغ  بام« است.  می شود احداث »باغ 

می تواند به کاهش مصرف انرژی کمک چشمگیری بنماید.
اثبات فرضیه چگونگی  برای  ارزیابی قرار گرفته و  بام سبز مورد  در یک تحقیق، مزایای 
کاهش انتقال انرژی در بام سبز به این نتیجه رسیده اند که سه نمونه بام معمولی ، بام 

انتقال حرارت آنها  آنالیز شده و  با الیه فایبرگالس،  بام سبز  سبز معمولی، 
مورد مقایسه تطبیقی قرارگرفته و معلوم گردیده که بام سبز نسبت 

به بام معمولی 5۰ درصد انتقال حرارت کمتری دارد. 
بام سبز 4۰  به  نیز نسبت  فایبر گالس  با الیه  بام سبز 

درصد مزیت دارد. الزم به ذکر است انتخاب درست 
زیر ساخت و زهکشی، وزن مصالح به کار رفته 

درساخت ، بررسی شیب بام و طراحی نقشه 
باغ بام از مواردی است که کارشناس باید با استفاده 

و  آب  عوامل  تحت  خود  فنی  دانش  و  تجربه  از 
بهترین  به  شهری  فرهنگ  و  طبیعی  هوایی 

شکل ممکن پیاده سازی کند.
روف گاردن و فالورباکس

طول  افزایش  سبز  بام  مزایای  دیگر  از 
جذب  ساختمان ،  بهای  و  ساختمان  عمر 
تولید  و  خاک  توسط  هوا  آالینده های 
در  مفید  فضای  ایجاد  سالم ،  هوای 
به  بنا  عوارض  پرداخت  بدون  ساختمان 

شهرداری و... می باشد.

 سارا خادمیان

بام سبز در کاهش دما نقش بسزائی دارد، چراکه با ممانعت 
خنک سازی  در  خورشیدی،  اشعه های  مستقیم  تابش  از 
فضای ساختمان بسیارموثر است. این خنک سازی با کاهش 
طریق  از  و  بام  خارجی  سطح  روی  بر  گرمائی  نوسانات 
زیر  بام صورت می گیرد که فضای  افزایش ظرفیت گرمائی 
آن را در تابستان خنک نگه داشته و میزان گرمایش را طی 

زمستان افزایش می دهد.

به  مقرون  و  کاربردی  بسیار  از طرح های  یکی 
اجرای فالورباکس  و  بام، طراحی  باغ  صرفه در 

هر  در  فالورباکس ها  نوع  این  است.  گل(  )جعبه 
نوع طرحی قابل اجرا می باشند و از جنس بتن و با 

رنگ های مخصوص رنگ آمیزی می شوند.
برای محوطه سازی باغ بام، استفاده از این سبک جعبه ها 

به دلیل امکان ایجاد طرح های مدرن و زیبا رایج شده است. 
از  نامناسب  جعبه ها بسیار شکیل و زیبا بوده و در برابر شرایط 

استحکام بسیار باالئی برخوردار می باشند.
فالورباکس ها در زمینه های متفاوت دارای کاربرد هستند.

علت  به  و  داشته  سنتی  جنبه  بیشتر  که  سنگ  با  طراحی  شامل:  جعبه ها  انواع 
قابلیت تراوش کم سنگ، باید مسیر خروج فاضالب آن به طور کامل کار کند .

فالور باکس های سفالی نیز به علت تراوش بسیار زیاد می توانند مستعد تولید امراض در منافذ خود 
به یک ظرف ضد رطوبت داخلی  نیاز  این جنس، حتما  از  باکس های چوبی که گلدان هایی  باشند. 

دارند و متداول ترین آنها ساج برمه ای ، ایروکو و بلوط است.
می شوند  ساخته  و  طراحی  زیبا  بسیار  طرح های  ایجاد  با  و  سنتی  قالب  در  که  بتنی  جعبه های 
علی رغم این که از بتن می باشند اما به دلیل کاربرد توری در شاسی آنان دارای وزن چندانی نیستند.

در روش های صنعتی و نیمه صنعتی جعبه های بتنی به صورت سری تولید می گردند که دارای وزن 
سنگینی بوده اما جعبه های فایبر گالس سبک تر با مقاومت کمتر و کم دوام اند. انواع بتنی چنانچه 

در معرض آب و باران قرار گیرند دوام و بقای آن ها بیشتر می شود.
نتیجه: سایه اندازی و خنک سازی تبخیری گیاهان و همچنین الیه های سقف به عنوان عایق تاثیر 

مناسبی در کاهش انتقال حرارت دارند. 
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انقالب های  شاهد   19۰۰ سال های  از  کشاورزی  بخش 
روش های  پیشرفت  و  ارتقاء  باعث  که  بوده  چشمگیری 
و   19۰۰ دهه های  در  انقالب  اولین  است.  شده  کشاورزی 
مکانیزه  کشاورزی  اجرای  موجب  که  آمد  بوجود   193۰
از ماشین های مدرن  تا  گردید. کشاورزان تشویق می شدند 
استفاده  خود  تولیدات  افزایش  برای  زمان  آن  کشاورزی 
کنند که استفاده از ماشین ها، منجر به افزایش قابل توجه 

بهره وری در کشاورزی شد.
انقالب  یک  شاهد  کشاورزی  بخش   ،19۶۰ دهه  اوایل  در 
استفاده  بود.  متمرکزشده  مهم  چیز  سه  روی  که  بود  سبز 
و  کود شیمیایی  کاربرد   ، )HYV( پر محصول  بذور  انواع  از 
روش های نوین آبیاری. با این وجود، طلوع کشاورزی دقیق 
به  کشاورزی  بخش  در  عظیمی  تحول   ،199۰ دهه  در 

صورت واقعی به وجود آورد.

درک کشاورزی دقیق
این  است.  مزرعه  در  مدرن  مدیریت  رویکرد  دقیق  کشاورزی 
 ،GPS برنامه بر استفاده از ابزار و فناوری اطالعات مانند راهنمای
سرنشین،  بدون  هواپیماهای  روباتیک،  فناوری  سنسورها، 
 ،GPS وسایل نقلیه اتوماتیک، نمونه برداری از خاک مبتنی بر
سخت افزارهای اتوماتیک و Telematics متمرکز شده است تا 

بهره وری کشاورزی را افزایش دهد.
تولد  با  همراه  دهه 199۰  در  دقیق  کشاورزی  ایده 
مزرعه  تراکتورهای  برای   GPS هدایت  سیستم 
متولد شد. کارخانه جان دیر)John Deere( برای 
 GPS اولین بار ایده استفاده از داده های مکان یاب

را از ماهواره در مزارع معرفی کرد.
می توانند  کشاورزان  دقیق،  کشاورزی  کمک  با 
آگاهانه  تصمیمات  با  و  پیش بینی  را  هوا  و  آب 
ماهواره ای  تصاویر  طریق  از  کود  کاربرد  به  مربوط 
استفاده  زراعی  محصوالت  برنامه ریزی  برای  هوایی،  و 
می توانند  کشاورزان  دقیق،  کشاورزی  کمک  با  کنند. 
و  آورده  بدست  را  خاک  داده های  به  مربوط  مهم  اطالعات 
با در اختیار داشتن نقشه توپوگرافی زمین، کاشت دقیق را 

انجام دهند.

که  چرا  نیست،  پوشیده  کسی  بر  امروز  سرعت  پر  دنیای  در  پیشرفته  فن آوری  اهمیت 
نمی تواند  تکنولوژیکی  نوین  ابزارهای  از  استفاده  بدون  اقتصادی  بخش های  از  کدام  هیچ 

پیشرفت کند.
به  را  سیاست گزاران  و  کشاورزان  فراوان  توجه  دقیق  کشاورزی  که  است  دلیل  همین  به 
خود جلب کرده تا برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی و دستیابی به راندمان بیشتر 

بر استفاده از فناوری اطالعات متمرکز شوند. 
مقابله  برای  امیدها  و  است  کشاورزی  انقالب  سوم  موج  از  مهمی  مؤلفه  دقیق  کشاورزی 
پیشرفت های جدید  با کمک  غذایی  مواد  تولید جهانی  افزایش  با  را  غذایی  بحران های  با 

فناوری تقویت می کند.

کشاورزی دقیق

دورنمای کشاورزی آینده

 محمد مهدی گل باف
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اهداف کشاورزی دقیق
سه  در  که  است.  مزارع  سودآوری  و  بهره وری  پایداری،  تقویت  دقیق  کشاورزی  از  هدف 

بخش مهم متمرکز شده است:
۱- سودآوری

امکان  این  دقیق  کشاورزی  است.  افزایش سودآوری  در جهت  کشاورزان  به  اولین کمک 
را به کشاورزان می دهد تا محصوالت زراعی و استراتژیک را انتخاب کنند. به این ترتیب 
آنها با پرورش و فروش محصوالت مناسب میتوانند از فرصت های موجود در بازار به خوبی 

استفاده کنند.
۲- بهره وری

از  کشاورزان  دقیق،  کشاورزی  اتخاذ  با  است.  مزارع  بهره وری  افزایش  در  زمینه  دومین 
به  دقیق  کشاورزی  می کنند.  استفاده  مزرعه  روزمره  مشکالت  برای  فناوری  راه حل های 
مناسب  الگوی  اتخاذ  با  و  واقعی  زمان  در  اطالعات  گرفتن  با  تا  می کند  کشاورزان کمک 
کشاورزی  هوا،  و  آب  دقیق  پیش بینی  و  مناسب  بذرهای  از  استفاده  با  و  محصول 
تا  می شود  کمک  کشاورز  به  مزرعه،  داده های  گرفتن  با  دهند.  انجام  هوشمندانه ای 
فصل  هر  در  می توانند  کشاورزان  نتیجه  در  کند.  اندازه گیری  را  خود  کشاورزی  عملکرد 

پیشرفت های افزایشی در شیوه های کشاورزی ایجاد کرده و به مدیریت هزینه ها بپردازند.
۳- پایداری )ثبات(

افزایش  با داشتن منابع محدود و  پایداری، کلمه پر سرو صدای قرن بیست و یک است. 
دوام  با  کشاورزی  روش های  از  اطمینان  مورد  در  تازه ای  تمرکز  زیست ،  محیط  تخریب 
به  اینجا است که کشاورزی دقیق  است.  ایجاد شده  با محیط زیست  و سازگار  اقتصادی 
هواپیماهای  و  روباتیک  هوایی،  نقشه برداری   ،GPS راهنمای  از  استفاده  میاید.  ما  کمک 
بر  مثبتی  تأثیر  که  می شود  کشاورزی  پایدار  شیوه های  ترویج  موجب  سرنشین  بدون 

جنبه های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی مزرعه دارد.

ابزارهایی که در کشاورزی دقیق
بکار گرفته می شوند:

فناوری سنسورهای تقریبی
مقدار  گرما،  مانند شدت  مهمی  این سنسورها سیگنال های 
نور در محیط را تشخیص می دهند.  رطوبت و سیگنال های 
کشاورزی دقیق به کشاورزان کمک میکند تا میزان رطوبت و 
شدت دما و تأثیر بعدی آنها بر محصوالت زراعی را تشخیص 
دهند. کشاورزان با کمک سنسورها هرگونه استرس در دام ها 
طریق  از  مثاًل  می کنند.  برطرف  را  مشکالت  و  تشخیص  را 
سنجش از راه دور توسط کشاورزان، برای تصمیم گیری های 

مهم مربوط به چرخش محصول و آبیاری استفاده میشوند.
)VRT( فناوری میزان متغیر

کود،  از  استفاده  با  رابطه  در  تصمیم گیری  در  فناوری  این 
سموم دفع آفات و علف کش ها همراه با سرعت آن متغیرها، 
با  می تواند  کشاورزان  به  کمک  با  همچنین  می کند.  کمک 
استفاده از فناوری های صرفه جویی در مصرف آب، به ارتقاء 

روش های زیست محیطی پایدار کمک نماید.
کمک  خاک   pH سطح  متعادل سازی  به  همچنین   VRT
کرده تا در صورت بروز نوسانات زیاد یا کم، اثرات معکوس 

بر عملکرد محصول را کاهش دهد.

راه نجات، پذیرش فناوری های نوین
مانند  سنتی  کشاورزی  فرآیندهای  انجام  برای  را  ابتکاری   روش هایی  دقیق  کشاورزی 
انجام  و  مزرعه  داده های  ثبت  مجدد،  کاشت  و  زراعی  محصوالت  برنامه ریزی  آبیاری، 
تهدید  با  نیز  کشاورزی  تهدیدات  اهمیت  چراکه  است  کرده  ارائه  را  خاک  آزمایشات 

روزافزون بحران غذا و گرسنگی افزایش می یابد.
اهمیت  پایدار  غذایی  مواد  تولید  برای  کشاورزی  بهره وری  بهبود  و  آب  تلفات  با  مبارزه 
بسیار دارد، با این حال، به دلیل هزینه های زیاد، عدم تجربه و دانش کافی برای استفاده 
از هواپیماهای بدون سرنشین، روبات ها و سایر ابزارها، اجرای کشاورزی دقیق همچنان به 

منزله یک چالش در جای خود قرار دارد.
از  استفاده  از  و  است  شناخته شده  نیز  دقیق  کشاورزی  اقتصادی  فواید  و  زیست  محیط 
فناوری نوین در بخش کشاورزی حمایت بیشتری می کند. آینده بخش کشاورزی شامل 

پذیرش فناوری های نوین تحت عنوان کشاورزی دقیق است. 

)GPS( سیستم موقعیت یابی جهانی
را  جغرافیایی  اطالعات  نقشه،  از  استفاده  با   GPS سیستم 
به  سیستم  این  میکند.  تحلیل  و  تجزیه  و  بازیابی  ذخیره، 
برای رشد محصوالت  کشاورزان در شناسایی محل صحیح 
زراعی، مطالعه نمونه های خاک، استفاده از کودها به مقدار 

متعادل و نظارت بر عملکرد داده ها کمک می نماید.
هواپیماهای بدون سرنشین

گرفتن  برای  ابزاری  به عنوان  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
تصاویر با کیفیت باال شناخته شده اند. به این ترتیب تصاویر 
ماهواره ای را می توان با داده های زمان واقعی ترکیب کرد تا 

تولید محصول آینده قابل پیش بینی باشد.
فناوری رباتیک

پخش  آفات،  دفع  سموم  اسپری  زمین،  زدن  شخم  برای 
 GPS طریق  از  هرز،  علف های  و  آفات  شناسایی  و  کودها 
بسیاری  از  کرد.  برنامه ریزی  را  مزرعه  ماشین های  میتوان 
علف کش ها،  با  مقابله  برای  خورشیدی  سیستم های  از 

علف های هرز و انواع مختلف حشرات استفاده می شود.
کشاورزان کشورهای توسعه یافته از فناوری لیزری برای از 
اختراع  آن،  بر  عالوه  می کنند.  استفاده  حشرات  بردن  بین 

روبات های کشاورزی جهشی شگفت آور در علم است.
این روبات ها را می توان برای شناسایی میوه های رسیده مورد 

استفاده قرار داد و آنها را با احتیاط بیشتر از شاخه ها جدا کرد.
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 عادل طالب زاده

خرما یکی از نشانه ها و سمبل شیرینی و حالوت است، اما آن گاه 
که در پایان شتاب تولید آن چیزی جز تلخ کامی برای نخلدار بر 

جا نمی ماند، خرما دیگر حالوتی به همراه ندارد.
روزهای پخته شدن خرما )خرماپزان( به  ویژه در مناطق جنوبی 

ایران فرا رسیده و می رود تا صدها هزار تن انواع خرمای نخلداران 
بر غصه ها و نگرانی های آن ها از محصولی که پس از آن همه 

مشقت به دست آمده بیفزاید، چراکه هر ساله این 
دور باطل تکرار شده و این در باز هم بر همان 
پاشنه می چرخد. به گفته اکثریت کشاورزان، 

بدترین روزهای زندگی آنان 
فرا رسیدن زمان برداشت 

محصول شان است.
کشورهای خاورمیانه و در رأس آن ها، 
ایران، مصر، عربستان و عراق، در زمره 

بزرگ ترین تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان 

خرما و فرآورده های 
آن به سرتاسر 

دنیا هستند.

تا سال ۲۰۰۰، ایران برترین و اولین تولیدکننده با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن خرما در 
جهان بود، اما از دو دهه قبل، کشور مصر با توسعه نخلستان های خود، این جایگاه را از 
ایران گرفت و کشور ما در رتبه دوم نشست. در سه دهه اخیر به طور اعم و در این سال ها 
از  خارج  اکثرا  که  بوده اند  ساختاری  مشکالتی  و  مسائل  دچار  ما  نخلداران  ویژه،  به طور 

اختیار آن ها و به حاکمیت و دولت ها مرتبط بوده است.
در وهله نخست، این که چرا ایران علیرغم افزایش سریع جمعیت در دهه های ۶۰ و 7۰ 
و فرزندان نخلدارانی که وجود آن ها می توانست عامل و محرکی به منظور افزایش اراضی 
اول  جایگاه  در  همچنان  را  ایران  اشتغال،  در  امنیت  با  و  شده  خرما  درخت  زیرکشت 
این گونه نشد و هر ساله هزاران  تولید خرما قرار دهد، 
تُن از دسترنج نخلداران به ضایعات تبدیل گردید، جای 

پرسش دارد.
از آن جایی که درخت خرما در مناطق گرم 
غالب  پرورش  امکان  می کند،  رشد  خاص  و 
استان های  از  استان وجود دارد که عبارتند  آن در 5 
و  سیستان  و  کرمان  بوشهر،  خورستان،  هرمزگان، 
بلوچستان که از مناطق عمده تولید خرما 
تولید،  مشکالت  اهم  لذا  و  می باشند 
در  نیز  آن  و صادرات  بازاریابی  فرآوری، 

رابطه با این استان ها است.
در  خرما  )واریته(  نوع  هزار   3 از 
به  و  گونه  در حدود 4۰۰  جهان، 
بیان دیگر ۶۰۰ گونه از آن در ایران 
می شود  داده  پرورش  و  کشت 
آن  گونه   3۰ حدود  در  تعداد  این  از  که 

تولید غالب را دارند.
 9۰۰ از  مختلف  سال های  در  برداشت  متوسط 
هزار تن تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تُن بوده که 
در  که  داشته  افزایش  نیز  مقدار  این  از  بعضاً 
به  تازه خوری، صادرات و فرآوری  سه بخش 
مصرف می رسیده است. بدیهی است که در 
روند برداشت، بخشی از آن به شکل ضایعات از بین می رود که 
پاره ای از منابع، آن را بین 5 تا ۲۰ درصد می دانند که به هرحال 
رقم باالیی بوده و به نخلدارانی که محصول و دسترنج آن ها این 

گونه از بین می رود آسیب های جدی وارد می شود.
سطح زیرکشت خرما در کشور در حدود ۲18 هزار هکتار است که در 
صورت ثابت بودن میزان تولید، متوسط برداشت از هر هکتار در حدود 5/5 
تن خواهد بود که رقم چندان باالیی نیست. اما نکته مهم در این جا است که 
نخلداران در فروش همین مقدار اندک نیز با هزار و یک مشکل مختلف دست 

به گریبانند. 
در حالی که برخی از نخلداران به صورت موروثی مالک بسیاری 
از نخلستان ها شده اند، گویی که تمامی مشکالت نیز به 
شکل موروثی به آن ها واگذار و هیچگاه از مقابل پای 

آن ها برداشته نخواهند شد.

خرمای تلخ

مشکالت باغداران خرما موروثی است!

خرمای تلخ
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مشکالت حاکم بر تولید خرما
تلخی  به  نخلداران  دهان  به  را  خرما  شیرینی  که  آنچه 
به  قصد  هیچگاه  گویی  که  است  مشکالتی  می کند  مبدل 
سرانجام رسیدن نداشته و همه ساله دامنگیر این کشاورزان 
مسئوالن  و  نخلداران  سخن  پای  چنانچه  است.  زحمتکش 
ذیربط، از دولتی گرفته تا خصوصی بنشینیم، می توانیم به 

نتایج زیر دست پیدا کنیم:
و  اعم  به طور  کشاورزی  بخش  معضل  اولین  بدون شک   -۱
درخت  اساساً  است.  آب  مشکل  اخص،  به طور  نخلستان ها 
می باشد.  گرم  مناطق  ویژه  ژنتیکی،  صفات  مبنای  بر  نخل 
با  دوره هایی  و  باران  کم  اصوالً  که  جغرافیا  از  محدوده هایی 
کمبود  مشکل  و  است  روبرو  ساله  چندین  خشکسالی های 
همیشه  آبی،  کم  به  خرما  درخت  بودن  مقاوم  علی رغم  آب 
گریبانگیر نخلداران است. سعی شده تا با اجرای سیستم های 
محدود،  شکل  به  البته  و  مناطق  از  بعضی  در  نوین  آبیاری 
به  و  آمده  به عمل  آب صرفه جویی  اندک  در مصرف همان 
شکل بهینه ای مصرف شود، اما نخلداران کم درآمد قادر به 
اخذ تسهیالت گران قیمت بانکی نبوده و در صورت دل به 
دریا زدن از انجام تعهدات مربوطه بر نمی آیند و مأیوس تر از 

گذشته با یک بن بست مواجه می گردند.
نگهداری  و  ذخیره  به منظور  الزم  زیرساخت های  نبود   -۲
با  منطبق  و  تدریجی  ارائه  آمده جهت  دست  به  محصوالت 
قواعد عرضه و تقاضا و درنهایت ایجاد تعادل در کسب درآمد 
و معیشت نخلداران، آن ها را با معضالتی مواجه کرده است. 
برداشت  باید  میوه  از رسیدن  خرما محصولی است که پس 
شود و انواعی از آن که دارای میزان آب بیشتری می باشند، 
فاسد  اینصورت  غیر  باید در سردخانه ذخیره که در  اجباراً 

شده و از چرخه اقتصادی خارج می شوند.
میلیون   5/5 از  بیش  و  هکتار  هزار   34/5 با  بوشهر  استان 
اصله درخت خرما یکی از مراکز عمده تولید خرمای کشور 
صادراتی  توان  که  است  زاهدی  و  کبکاب  انواع  به  ویژه  و 
باالیی دارند و لزوماً با بیش از 1۲۰ هزار تن خرما در سال 
این  درصد   ۲۰ تا   15 بین  فقط  آن،  از  پیش  سال های  و 
مقدار صادر که می بایست در این مورد تصمیمات جدی و 

سازنده گرفته شود.
بخش های  تمام  در  واسطه ها  و  دالالن  حضور  اگرچه   -۳
در  اما  می مکد،  را  کشاورزان  اندک  خون  زالووار  کشاورزی 
همیشه  و  دارد  پررنگ تری  حضور  معضل  این  خرما  مقوله 
اندک توسط آن ها  با قیمت های  نخلداران  محصول خرمای 
واقع  در  که  می رسد  فروش  به  باال  نرخ های  با  و  خریداری 

سود اصلی به جیب های این افراد ریخته می شود.
بر  و  زیان  و  ضرر  موجب  همیشه  باطل  چرخه  این  تداوم 
نکته  این  نباید  البته  رفتن زحمات خرماداران می شود.  باد 
انسجام  نبود  را فراموش کرد که موضع ضعیف نخلداران و 
به منظور صیانت از منافع خود در میان آن ها یکی از عوامل اصلی 
این  در  واسطه ها  و  دالالن  کردن  مایشاء  فعال  و  تجری  در 

عرصه است.
بازارهای  با  ارتباط  ایجاد  در  نخلداران  ناتوانی  دیگر  نکته 
این امکان می تواند توسط  هدف و یافتن مشتری است که 
تعاونی های روستایی و یا تأسیس انجمن و یا موسسه حافظ 

منافع نخلداران توسط آن ها به وجود آید.

۴- یکی از نکات بسیار مهم که نه فقط در مقوله خرما، بلکه در 
آن همیشه  تولید محصوالت کشاورزی جای  سایر زیربخش های 
زیربخش های  تمام  که  است  بسته بندی  موضوع  است،  خالی 
کشاورزی از زراعی گرفته تا باغی و دامی را آزار می دهد و هنوز 
کشاورزان  به  تومان  میلیارد  صدها  سالیانه  الینحل،  معضل  این 
ما از زعفران کار گرفته تا نخلدار و باغدار خسارت وارد کرده و 
سود اصلی به جیب دیگران می رود. بهترین انواع خرمای ایرانی 
رفته و در  فارس  به کشورهای حاشیه نشین خلیج  فله  به صورت 
وارد  قیمت  برابر  چند  به  چشم نواز  و  شیک  بسته بندی  با  آنجا 

بازارهای صادراتی می شود.
۵- اما نقش دولت در تلخ کامی نخلداران بسیار پررنگ و غیرقابل اغماض است، چراکه، 
و محصولی  نخلداران  از  و حمایت  دادن  در سروسامان  دولت  که ضرورت حضور  گاه  آن 
که می تواند برای کشور ارزآوری باالیی ایجاد نماید، احساس می شود، به نظر می رسد که 

جای آن خالی و همه چیز به حال خود رها شده است.
در حالی که خرما یکی از پنج محصول مهم کشاورزی صادراتی است چرا دولت از مراحل 
سردخانه  تأسیس  بازاریابی،  محصول،  برداشت  و  داشت  تا  نخلستان ها  توسعه  و  کاشت 
صادرات،  و  بسته بندی  صنایع  مناسب،  زمان  در  بازار  به  عرضه  و  ذخیره سازی  به منظور 
به منظور  تمهیدات الزم  ایجاد  بین المللی،  بازارهای  در  از شرکت های صادرکننده  حمایت 
و  صادرات  گواهی های  صدور  کشورها،  سایر  در  فروش  از  حاصل  درآمدهای  بازگرداندن 
مجوزهای مربوطه و بسیاری موارد دیگر، در صحنه حضور ندارد و چرا از تقویت نخلداران 

زحمتکش خودداری می شود؟ 
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»آگرانتیس«
علف های هرز گندم از مهم ترین عوامل کاهش محصول محسوب می شوند 
و به خاطر تراکم بوته های گندم، امکان وجین مکانیکی محدود است و 

کشاورز را ناچار به استفاده از سموم علفکش می نماید.
که  گفته می شود  علف هایی  به  اصطالحاً  که  باریک برگ  هرز  علف های  بین  این  در 
زیادی  انتخاب  کشاورز  و  برخوردارند  ویژه ای  اهمیت  از  هستند؛  گندم  هم خانواده 

برای کنترل آنها در اختیار ندارد.
یکی از سمومی که می تواند علف های کشیده برگ گندم را کنترل نماید؛ مخلوطی از 
دو علفکش »مزوسولفورون« و »یدوسولفورون« است که در کنار کنترل باریک برگ ها، 

بسیاری از سایر علف های هرز را هم کنترل می نماید.
ایران معرفی شد.  بایر آلمان در  نام »آتالنتیس« توسط شرکت  با  اولین بار  این سم 
شرکت گل سم گرگان نیز، موفق شده است این سم را در ایران ثبت نماید و تولید 

داخلی آن را با نام »آگرانتیس« به انجام برساند.
فرموالسیون »آگرانتیس« از پیشرفته ترین فرموالسیون های روز دنیا است که به صورت 

مخلوط معلق جامد در روغن بوده و به اختصار )او- دی OD( نامیده می شود.
»آگرانتیس« از گروه سولفونیل اوره ها است و در گیاهان حساس با جلوگیری از کارکرد 
آنزیم استو الکتیت سینتاز )ALS( مانع از تولید اسیدهای آمینه کلیدی شده و آنها 

را ظرف 1 تا 3 هفته ازبین می برد.
مدیریت و زمان مصرف

»آگرانتیس« علف های هرز باریک برگ مقاوم شده به علف کش هاِی مختل کنندة ACCase را، 
به خوبی کنترل می کند. »آگرانتیس« دوام قابل توجهی در خاک دارد و پس از سمپاشی هم، 
رویش علف های هرز را محدود می سازد، البته این دوام را باید در انتخاب کشت بعدی نیز 

مورد ارزیابی قرارداد.
بهترین زمان مصرف »آگرانتیس« زمانی است که علف های هرز)یوالف( بین 3 تا 5 برگ دارند 
فعال  رشد  حالت  در  و  سالم  شاداب،  هرز  علف های  مصرف،  زمان  در  است  الزم  و 

باشند. طبیعی 
»آگرانتیس« را می توان تا پیش از ظهور برگ پرچم در گندم نیز، مصرف کرد. الزم است 
»آگرانتیس« را با سمپاش های پشت تراکتوری بوم دار و مجهز به نازل های بادبزنی، مصرف 

نمایید و مقدار آب مصرفی بین 1۰۰ تا حداکثر 3۰۰ لیتر در هکتار باشد.
»آگرانتیس« را در تناوب با »آکسیال« یا »تاپیک« مصرف نمایید تا از پیدایش مقاومت 

پیشگیری کند. 
ولی  نیست؛  فور-دی«  »تو  مانند  هورمونی  علف کش های  با  اختالط  قابل  »آگرانتیس«، 

می توان با »بروموکسی نیل« و یا »تری بنورون« مخلوط مصرف نمود.
اختالط »آگرانتیس« با کودهای شیمیایی نیز توصیه نمی شود. 
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حشره کش »استینگر«
دینوتفوران  مؤثر  ماده  با  است  حشره کشی  »استینگر« 
گروه  این  جدید  نسل  از  که  نئونیکوتینویید ها  گروه  از 

می شود. محسوب 
است  آب  در  حل  قابل  گرانول  فرموالسیون»استینگر« 
گرد  خطر  و  نموده  تسهیل  کشاورز  برای  را  آن  مصرف  که 
خواهد  کاهش  بسیار  هم  را  پوست  طریق  از  جذب  یا  وغبار 
بازداشت  نئونیک ها،  سایر  همانند  آن  اثرگذاری  روش  داد. 
است.  اعصاب  سیستم  در  نیکوتینیک  دریافت کننده های 
هرچند که روش اثرگذاری دینوتفوران بسیار نزدیک به سموم 
مشابه مانند ایمیداکلویرید یا استامی پرید است؛ ولی هنوز آن قدر متفاوت 
هست که حشرات مقاوم شده به سموم مذکور را به صورت قابل قبولی کنترل 
سایر  از  کمتر  پستانداران  برای  نیز  را  آن  سمّیت  تأثیر  تفاوت  این  نماید، 

همگنان خود کرده است.
استینگر در میان حشره کش های گروه خود بیشترین حاللیت را در آب دارد 
در  و  می بخشد  حشره کش  این  به  را  سیستمیک  قدرت  باالترین  این  که 

عین حال کمترین سمّیت را هم برای انسان دارد.
ازجمله  نماید  کنترل  را  حشرات  از  وسیعی  طیف  است  قادر  استینگر 
پسته،  رنجره  پسته،  پسیل  نباتی،  شپشک های  زنجرک ها،  سفیدبالک ها، 
زیان آور،  نباتی، سن های  مینوزها، کک های  مرکبات،  پسیل  گالبی،  پسیل 
حتی  و  سرخرطومی ها  از  برخی  و  کلرادو  سوسک  ریز،  پروانه های 

سوسک های حمام.

STINGER 20% SG

مدیریت مصرف »استینگر«
وسیله  به  تا  ریخت  آبیاری  آب  داخل  یا  و  پاشید  گیاهان  برگ  روی  می توان  را  استینگر 
ریشه، جذب و با خاصیت سسیستمیک فوق العاده ای که دارد حشرات را در سطح یا داخل 

بافت گیاهان کنترل نماید.
حاللیت بسیار خوب»استینگر« این امکان را می دهد که سم را با ابزار مناسب در داخل 

تنه درختان تزریق نمود و آفات مختلف به خصوص چوبخوارها و مینوز ها را کنترل نمود.
مقدار مصرف»استینگر« بستگی به نوع آفت و چگونگی مصرف آن دارد؛ به طوری که برای 
تا ۲ در هزار و برای داخل  یا یک  از 5۰۰ تا 1۰۰۰ گرم در هکتار،  سمپاشی روی برگ 

خاک از یک تا ۲ کیلوگرم در هکتار است.
اگر سمپاشی با»استینگر« در زمان گل دهی و یا مستقیم در تماس با زنبورعسل مصرف شود 

برای آن ها خطرناک خواهد بود. 
دینوتفوران برای کنترل سفید بالک ها در محصوالت جالیزی با مقدار 75۰ گرم در هکتار 

در ایران، به ثبت رسیده است. 

استینگر:
• حشره کشی با باالترین قدرت سیستمیک

• کنترل کننده اغلب آفات مکنده 
• درمان قطعی برای سفید بالک ها

• قابل کاربرد با سمپاش، در خاک و تزریق در تنه
• از کم خطرترین سموم نئونیک برای انسان و محیط
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در  آب،  و  خاک  تحقیقات  موسسه  رئیس  اسدی،  دکتر 
کنونی  شرایط  در  کرد  اعالم  نشریه  خبرنگار  با  گفت وگو 
علمی  مبنای  در کشور  کودهای شیمیایی  و مصرف  توزیع 
شخصی  تجربه  اساس  بر  کشاورزان  اکثر  و  ندارد  چندانی 
صورت  این  در  که  مینمایند  مصرف  شیمیایی  کودهای 
کود  نوع  یک  است  ممکن  می افتد.  اتفاق  زیادی  خطاهای 
را کمتر و نوع دیگری را بیشتر از میزان مورد نیاز استفاده 
کند که در این صورت عدم تعادل عناصر غذایی در خاک و 
گیاه بروز کرده که عالوه بر از بین رفتن منابع ملی، به خود 

کشاورز هم زیان های اقتصادی وارد می شود.

نسخه نویسی کود:
تحقق مصرف بهینه کود

مصرف کود، طبق نسخه

وزارت جهاد کشاورزی، هر سال با توجه به برآورد کود اعالمی موسسه تحقیقات خاک و آب 
و امکانات و منابع مالی در اختیار، مقدار معینی کود برای کشت محصوالت زراعی و باغی در 
نظر میگیرد. سهمیه استانی کودهای مختلف نیتروژنی، فسفاتی و پتاسیمی براساس ضرایبی 
از  را  نیاز  نیز مقدار مورد  این شرکت  اعالم می شود.  به شرکت خدمات حمایتی  و  تعیین 

منابع داخلی یا خارجی تأمین و طبق سهمیه های مشخص در اختیار استان ها قرار می دهد.
نقشه حاصلخیزی خاک، نه در همه استان ها

صحیح  روش  و  درستی  به  کود  این  آیا  و  می افتد  اتفاقی  چه  دقیقاً  استان ها  در  این که 
استفاده می شود یا نه مشخص نیست. استان ها براساس اطالعات خاک، سطوح زیرکشت 
و تقویم زراعی توزیع کودها را باید ساماندهی و مدیریت کنند اما لزوماً در همه استان ها 
این اتفاق نمی افتد. مثاًل نقشه های حاصلخیزی خاک را در همه استان ها نداریم و آزمون 
خاک هم به مفهوم دقیق آن وجود ندارد تا بر اساس یک مبنای علمی صحیح این کودها 

مصرف شود. 
حال در این شرایط تالش بر این است که فضا به سمتی برود که توزیع و استفاده از کود 

بر مبنای نسخه نویسی دقیق باشد تا مصرف بهینه کود را شاهد باشیم. 
نسخه نویسی در زراعت و باغبانی

کلید  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  آموزشی  کارگاه های  و  دوره ها  برگزاری  اساس  همین  بر 
زده شد که در این کارگاه ها نسخه نویس های مجرب آموزش داده شوند تا این نقیصه 
رفع گردد. برنامه نسخه نویسی کود در اجرای ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی و نظام اجرایی آزمایشگاه های خاک شناسی و شرکت های 
توسط مهندس  اواخر سال 97  که  و مدیریت خاک  خدمات مشاوره ای خاک شناسی 

حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی ابالغ شد، پیش بینی شده است. 
خوشبختانه نظام نامه آموزش نسخه نویسی تهیه شده است. کارشناسی که در این دوره 
و  کودها  انواع  شامل  کودی  توصیه  موضوع  با  مرتبط  موارد  همه  باید  می کند  شرکت 
عالیم کمبود عناصر غذایی را بشناسد و بتواند نتایج آنالیز خاک را تحلیل و براساس آن 
به صورت رسمی و مسئولیت پذیر نسخه استفاده از انواع کود، میزان و زمان مصرف آنها را 
صادر نماید، دستمزد بگیرد و عواقب آن را نیز بپذیرد. همه اطالعات و الزامات مورد نیاز 
توصیه بهینه کود در این کارگاه ها به صورت تئوری و عملی برای شرکت کنندگان توضیح 

داده می شود.
مسئولیت  خاک،  حفاظت  قانون   1۰ ماده  طبق  هم  کشور  در  تولیدی  کودهای  مورد  در 
است که  و آب  تحقیقات خاک  برعهده موسسه  مواد کودی  و کنترل کیفی  پایش  ثبت، 
موسسه از سال 93 این کار را انجام می داده است. در این راستا از مجموع 1۰ تا 11 هزار 
برند کودی، تاکنون بیش از 1۰۰ برند را به علت تخلفاتی که داشته اند متوقف کرده ایم 
با شرکت های  معموالً  و  است  تولیدی  کودهای  کیفیت  بودن  پایین  به  مربوط  عمدتا  که 

متخلف بعد از ۲ بار اخطار، برخوردهای جدی صورت می گیرد. 
امسال نیز براساس تغییراتی که در قیمت کود به وجود آمده احتمال تقلب باالتر است؛ 

چون کود در کشور بسیار گران و کمیاب شده است.
دکتر مشیری رییس بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه نیز در این رابطه به خبرنگار ما گفت: 
موسسه  پیشنهاد  عنوان  به  خاک  حاصلخیزی  جامع  برنامه  در  و  مشخص  فصل  یک  در  کود  نویسی  نسخه 
خاک و آب از سال 1393 مطرح شده بود. امسال دوره آموزشی نسخه نویسی کود با توجه به شرایط کرونا و 

محدودیت های ناشی از آن بصورت مجازی برگزار خواهد شد.
در حال حاضر تهیه فیلم ها و کلیپ های مورد نیاز برای آموزش مجازی در دستور کار قرار دارد. طبق آئین نامه 
اجرایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار کننده دوره بوده و موسسه تحقیقات خاک و 

آب در تدوین محتوای آموزشی با سازمان همکاری می نماید. 
مقدماتی  به صورت  دوره ها  این  داد:  توضیح  وی 

و پیشرفته برگزار می شود که هر کارشناس با 
گذراندن این دوره ها، تمام آموزش های 

الزم برای نسخه نویسی کود را فرا 
پروانه  نهایت  در  و  گرفت  خواهد 

توسط  نسخه نویسی  مجوز  و 
برای  مهندسی  نظام  سازمان 

وی صادر می شود. 
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باغداران مرکبات، رده هفتم جهان

میلیاردرهای فقیر

مرکبات، صادرات، فرآوری
فصل پاییز از راه رسیده و رنگ انواع مرکبات از شمال کشور گرفته تا جنوب تغییر می کند 
قیمت های  با  اگر چه  ماه،  متوسط در حدود هشت  به طور  بار می آید که  به  میوه هایی  و 
بسیار متفاوت، اما در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. میوه های خانواده مرکبات را به 
دلیل تنوع و پراکندگی در سرتاسر کشور و همچنین مقدار محصول و اراضی زیر کشت، 

می توان به طور تقریب در سرتاسر ایران یافت.
حضور مرکبات در سرزمین ایران سابقه ای چند هزار ساله دارد و آن گونه که تاریخ نشان 

می دهد، از سرزمین هند و چین به ایران آورده شده است.
سطح زیر کشت انواع مرکبات جهان در حدود 8 میلیون و هشتصد هزار هکتار است که 
1۰ کشور، 75 درصد از این مساحت را در اختیار دارند. جایگاه اول در اختیار چین با ۲5 
درصد از کل اراضی و پس از آن برزیل با 15 درصد و آمریکا با 8 درصد است، ایران نیز با 

۲9۰ هزار هکتار در مقام هفتم قرار دارد.
آن  از  و پس  اول کشور  مقام  در  اراضی  این  از  درصد  داشتن 4۰  اختیار  در  با  مازندران 
فارس، جنوب استان کرمان، هرمزگان، گیالن و خوزستان قرار دارند که به صورت متناوب 
صنایع  مصرف،  بازار  به  و  تولید  را  مرکبات  انواع  تن  میلیون   4/7 تا   4/5 بین  سالیانه 

فرآوری و صادرات می فرستند.
۳۷ درصد ضایعات مرکبات

بیشترین میزان مصرف مرکبات به صورت تازه  خوری است که سرانه تولید آن 5۶ کیلوگرم 
و سرانه مصرف آن 48 کیلوگرم است. سرانه مصرف مرکبات به تفکیک پرتقال ۲1 کیلو، 
مرکبات  تولید  در  اهمیت  حائز  نکته  است.  کیلوگرم   7/7 لیمو  و  کیلوگرم   5/5 نارنگی 

میزان باالی ضایعات در میوه پرتقال است که گاه تا 37 درصد می رسد.
به  پاییز  فصل  در  سرمازدگی  به صورت  اغلب  ضایعات  این 
علت غافلگیر شدن باغداران توسط امواج سرما و یخبندان، 
نگهداری نامناسب در سردخانه ها، تلفات و ضایعات ناشی از 

آفات و بیماری ها، ریزش بر اثر باد طوفان و... است.
از  اصالح شده  نهال های  وارد کردن  با  اوایل دهه 133۰  از 
اروپا و اجرای پیوند بر روی پایه های بومی ایران، انواعی از 
واریته های مرکبات در کشور تولید شد که نیازهای داخلی 

را به میوه های مرکبات تأمین می نماید.
رانت خرید میوه نوروزی

عالوه بر انواع محلی، در حوزه پرتقال، واریته های واشنگتن، 
تامسون ناوال، والنسیا، خونی و... تولید می شود. در تولید نارنگی، 
کینو،  تباخلو،  یونسی،  پیچ،  یافا،  آنشو،  محلی،  انواع 
نارنج،  نظیر  مرکبات  سایر  می شود.  کاشت  و...  کینگ  مینوال، 
لیموترش، لیموشیرین، گریپ فروت، بالنگ، بکرایی و... بسته به 
منطقه جغرافیایی و سوابق تولید آن، توسط باغداران کشت شده 

و به بازار مصرف عرضه می شوند.
هر ساله در هنگام اوج برداشت مرکبات و به ویژه پرتقال، به منظور حفظ تعادل در عرضه و 
تقاضا، متضرر نشدن باغداران و عرضه تدریجی به بازار، مازاد محصول توسط شرکت های 
متأسفانه  )که  می شود  ذخیره  و  نوروز خریداری  ایام  در  عرضه  به منظور  دولت  یا  تعاونی 
باغدار مرکبات عایدی چندانی از آن ندارد(، و همین امر امکان صادرات و نیز جلوگیری از 

نوسانات شدید در قیمت ها را باعث می شود.
صادرات مرکبات، کمتر از یک درصد

اما کمتر  انواع مرکبات در کشور تولید می شود  علی رغم آن که افزون بر 4/5 میلیون تن 
از یک درصد آن صادر می گردد. عبداله مهاجر، رئیس اتاق بازرگانی مازندران به خبرنگار 
اما  نماییم،  را صادر  مازاد  مرکبات  تن  هزار  تا 5۰۰  می توانیم  ما  ایسنا گفت:  خبرگزاری 
 5 یا   1۰ صادرات  به  قادر  چرا حتی  که  است  آن  پرسش  حال  ندارد.  وجود  آن  امکانات 

درصد از تولید نمی باشیم.
از تولید مرکبات جهان، ۲7 درصد از صادرات را در اختیار  با داشتن 5/5 درصد  اسپانیا 
و بیش از 5 میلیارد دالر از این طریق درآمد دارد، اما ایران با 4/7 میلیون تن مرکبات 

کمتر از یک درصد را صادر می کند.>>>
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امیدی به کارخانه های فرسوده نیست
دالور حیدرپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
گفت: مازندران، افزون بر 11۰ هزار هکتار باغ مرکبات دارد که به دلیل شرایط آب وهوایی 
مناسب، سالیانه در حدود ۲/5 میلیون تن انواع مرکبات تولید می کند که 7۰ درصد آن 
مناسب تازه خوری است و مابقی قابلیت آبگیری و استفاده در صنایع تبدیلی دارد، اما حلقه 
و  پودر  چیپس،  به صورت  محصول  مازاد  فرآوری  برای  صنایع تبدیلی  جا  این  در  مفقوده 

خوراک دام است.
برای خوراک دام دارد گفت:  فرآوری  قابلیت  انواع مرکبات  این که پوست  به  اشاره  با  وی 
تمام 3۰ کارخانه صنایع تبدیلی در استان فرسوده بود و منحصراً توانایی تولید کنسانتره 

در یک اندازه از میوه پرتقال را دارند.
نصف  عماًل  که  دارد  فرآوری  قابلیت  مرکبات  از محصول  تن  هزار  در حدود 1۲۰  ساالنه 
به جا می ماند ضایعاتی  آبگیری  و  فرآوری  از  برده می شود. آن چه پس  کار  به  مقدار  این 
مانند پکتین، الیاف خوراکی، روغن هسته، اسانس، اسیدسیتریک و ترکیباتی برای صنعت 

داروسازی است.
محصوالت جانبی پس از فرآوری پرتقال بسیار پر ارزش بوده که در صورت موجود بودن 
 5/5 متوسط  به طور  پرتقال  پوست  تن  یک  از  باشند.  سودآور  می توانند  مرتبط  صنایع 
کیلوگرم روغن استخراج می شود که در زمره روغن های معطر بوده و به صورت طعم دهنده 
از  نیز به عنوان منبعی  در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود. روغن هسته مرکبات 

اسیدهای چرب قابلیت استفاده دارد. 

<<<
تا رسیدن به ساختار منسجم

توجه به چند نکته اساسی در ناتوانی به صادرات مرکبات و 
تبدیل شدن آن ها به ضایعات وجود دارد:

• وجود دالل ها و واسطه ها که میوه ها را با کمترین قیمت از 
با باالترین نرخ به دست مصرف کننده  باغداران خریداری و 
جیب  به  باغداران  زحمات  سود  تمام  واقع  در  که  می دهند 
این افراد می رود، ضمن آن که با ایجاد نوسان و فرصت طلبی 
خود  نصیب  را  برابری"  چند  "بهره های  مصنوعی،  کمبود  و 
منسجم  ساختار  یک  نبود  جا،  این  در  مهم  نکته  می کنند. 
و پیوسته که حافظ باغداران باشد، است. یک اتحادیه یا تعاونی 
قوی که با برنامه ریزی بتواند این کاال را به نفع تولیدکننده و 

مصرف کننده عرضه نماید ضرورت دارد. 
و  سورتینگ  ضمن  بتواند  که  مجهز  سردخانه های  نبود   •
درجه بندی محصول آن را مناسب درخواست مشتری عرضه 

نماید و با رعایت سلیقه بازارهای هدف، آن را ارائه دهد.
دلیل  به  باغداران  چراکه  بازاریابی،  در  شدید  ضعف   •
از  اطالعی  اساساً  منافع،  حامی  ساختار  یک  نداشتن 
بازارهای هدف ندارند و لذا در صادرات نیز توفیق چندانی 
نوع  بازاری چه  نمی دانند که هر  آن ها  نمی آورند.  به دست 
کاالیی را می پسندد و لذا اکثراً در صورت صدور یک کاال به 

در بسته می خورند.
است. در  بسته بندی  نشدنی دیگر،  • مشکل مستمر و حل 
دانه ای  صورت  به  میوه  جهان  کشورهای  اکثر  در  که  حالی 
به فروش می رود، ما میوه هایمان را به صورت فله ای و بدون 
با  را  مشتری  که  می کنیم  صادر  سورتینگ  و  درجه بندی 

مشکل مواجه و در نتیجه رابطه خود را با ما قطع می کند.
در سایر کشورها، خرید کیلوگرمی میوه چندان معنایی ندارد، 
»درهم«  را  چیز  همه  که  همانطور  ما  تولیدکنندگان  اما 

می فروشند، می خواهند میوه را نیز این گونه صادر کنند.
• در دنیای کنونی رساندن کاال به دست مشتری در کوتاه ترین 
آن که  حال  و  می زند  را  اول  کیفیت، حرف  بهترین  با  زمان 
و  میوه  ازجمله  و  غذایی  مواد  تولیدکنندگان  به ویژه 
به همین  و  مواجه اند  معضل  این  با  سبزی کشور، همچنان 
کامیون های  اندک  تعداد  ناتوانند.  مرکبات  صدور  از  دلیل 
سردخانه دار، مشکل هزینه های باالی حمل ونقل هوایی و باز 
بین رفتن  از  و  نامناسب، موجب ضایع شدن  بسته بندی  هم 

دسترنج باغداران می شود.
پولی  مبادالت  قطع  و  بانکی  سیستم  تحریم های  مشکل   •
و ارزی، خود سد دیگری در مقابل صادرات قرار داده و در 
است.  نموده  سالح  خلع  را  صادرکننده  و  تولیدکننده  واقع 
قطع جوایز صادرات از سال 139۰ نیز انگیزه صادرات را در 

صادرکنندگان از بین برده است.

فرآوری، حلقه مفقوده صنعت مرکبات
امکان صدور  اگر  مازاد، روی دیگر سکه مشکالت صادرات است، چراکه  فرآوری مرکبات 
میوه وجود ندارد، حداقل می باید در داخل کشور، امکانات تبدیل به احسن نمودن، ایجاد 
حفظ  و  شده  انجام  فعالیت های  و  سرمایه  از  کشاورزان  حق الزحمه  کسب  ارزش افزوده، 

سرمایه های ملی، ایجاد شود.
دستیابی به این موارد جز در حضور صنایع تبدیلی و تکمیلی امکان پذیر نیست، آنچه که 
متولیان  و  مسئوالن  که  است  حالی  در  این  است.  ضعیف  بسیار  عرصه ها  این  در  کشور 
قوانین  با  آن ها  ندادن  آزار  و  بخش خصوصی  در  انگیزه  ایجاد  و  تشویق  با  می توانستند 
روی  پیش  را  راه  درآوردی،  من  و  خلق الساعه  بعضاً  و  نقیض  و  ضد  مصوبه های  و 

بگشایند. عالقه مندان 
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 محمد تقواشعار

در شماره ۲4۲ مجله دام و کشت و صنعت به دلیل مشکل 
گیاه  معرفی  به  تابستان  فصل  در  دام ها  برای  علوفه  تهیه 
تا  نمودیم  توصیه  و  پرداختیم  گراس  سودان  یا  سورگوم 
کشاورزاِن دامدار که در ماه های گرم سال با معضل کمبود 

علوفه روبرو هستند به کشت این گیاه اهتمام ورزند.
از سوی دیگر از مسئوالن و متولیان بخش گیاهان علوفه ای 
در وزارتخانه جهاد کشاورزی تقاضا کردیم توسعه کشت این 

علوفه بسیار مفید و ضروری را در دستور کار قرار دهند.
یا  یوالف  جودوسر،  می پردازیم؛  یوالف  گیاه  معرفی  به  حال 
زنگوله، گیاهی از خانواده گندمیان که فوایدی چندگانه دارد، 
مسئوالن،  از طرف  نه  و  از سوی کشاورزان  نه  متأسفانه  اما 
چندان توجهی به آن نمی شود. اندام هوایی آن اعم از یوالف 
وحشی و یا اهلی می  تواند به عنوان علوفه مورد تغذیه دام ها 

قرار گرفته و بذر آن نیز به مصرف انسان و دام برسد.
است  گلوتن  بتا  زیادی  مقدار  دارای  )جودوسر(  یوالف  بذر 
بیماری  این  از  پیشگیری  و   ۲ نوع  دیابت  درمان  برای  که 
زیادی  مقدار  دارای  گیاه  این  بذور  می باشد.  موثر  بسیار 
و  بد  کلسترول  کاهش  موجب  که  می باشند  نیز  روغن 
لذا خطر گرفتگی  و  افزایش کلسترول خوب خون می شود 
خواص  دارای  جودوسر  می دهد.  تقلیل  را  قلب  کرنر  عروق 
اثرات  آن  چای  و  دمنوش  جمله  از  که  است  زیادی 

آرام بخش و ُمسّکن دارد.

پیشینه تاریخی
تاریخی سه هزار ساله دارد.  مصرف یوالف سوابق کمتری نسبت به جو و گندم و تقریباً 
خاستگاه آن از چین تا غرب آسیا و مناطقی از اروپا است، اما در حال حاضر در آمریکا، 
اروپا و روسیه، به  ویژه به منظور تأمین غذای دام ها و استفاده از دانه های آن کشت می شود، 
به صورت  بعداً  ابتدا به صورت علف هرز در مزارع گندم و جو، دیده شده که  این گیاه در 

کشت و به شکل یک محصول جداگانه درآمده است.
به  ویژه  و  دام ها  تعلیف  برای  جو  و  گندم  به  نسبت  بیشتر  رشد  سرعت  دلیل  به  یوالف 

اسب ها کشت می شود که در بسیاری از موارد، مورد چرای مستقیم نیز قرار می گیرد.
خصوصیات گیاه شناسی

)در  بهاره  شکل  به  و  گرم(  )درمناطق  پاییزه  به صورت  غالت  سایر  شبیه  یوالف  کشت 
در  علت  همین  به  و  بوده  حساس  زیاد  سرمای  به  نسبت  می گیرد.  انجام  سرد(،  مناطق 
با  اراضی  شرایط  به  نسبت  گیاه  این  که  آنجایی  از  می شود.  کاشته  بهار  در  سرد  مناطق 
کیفیت پایین مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد، به جای گندم در این گونه اراضی 
قابلیت کشت دارد. این گیاه نسبت به خوابیدگی )ِورس( بسیار حساس است بنابراین در 

استفاده از کودهای ازته برای مزارع یوالف باید دقت بیشتری به کار برد.
باشد.  آن  ژنتیکی  ویژگی های  از  یکی  می تواند  که  می ریزند  سرعت  به  یوالف  بذرهای 

بنابراین باید در زمانی که هنوز بذرها اندکی رطوب دارند )14/5 درصد( برداشت شوند.
ضرورت توسعه کشت یوالف

با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، مشکل کمبود آب، معضالت ناشی از تحریم در واردات 
غذای دام و ضرورت تأمین مواد غذایی برای مردم، توسعه کشت گیاهانی نظیر سورگوم 
این که چرا در  اما  به نظر می رسد،  الزامی  امری  و یوالف در مناطق مستعد پرورش دام 
به  به شدت  از آن کشاورزانی که  اول مسئوالن در وزارت جهاد کشاورزی و پس  مرحله 

غذای دام نیاز دارند نسبت به کشت علوفه بی تفاوتند، موضوعی پرسش برانگیز است.
پرسش هایی که در این رابطه مطرح می شوند، می توانند:

• با توجه به توجیه اقتصادی یوالف چرا کشاورزان به  ویژه در مناطق مناسب کشت یوالف
از  اعم  دام  پرورش  به  ما  کشاورزان  اکثر  آن که  نه  مگر  نمی کنند.  مبادرت  کار  این  به 
برای  آن  ذخیره  و  علوفه  تهیه  آن ها  مشکالت  از  یکی  و  دارند  اشتغال  سنتی  یا  صنعتی 
ایامی مانند ماه های سرد سال است، این در حالی است که این گیاه قابلیت بسته بندی و 

نگهداری درازمدت دارد.
بر  اِشراف  علیرغم  و  نمی کند  گیاه حمایت  این  از کشت  دولت  آن که چرا  دوم  پرسش   •
معضل کمبود علوفه، گامی در این راه بر نمی دارد. چرا آن را در ردیف نیازهای ضروری 
به غذایی  وابستگی  از  اندکی  ارائه تسهیالت،  و  ترویجی  اقدامات  با  و  نداده  قرار  دامداران 

دامی به خارج را کاهش نمی دهد؟
• در حالی که دامداری ها، اعم از گاوداران و یا گوسفندداران، برترین و برجسته ترین نیازشان 
تأمین علوفه است آیا بازار عرضه و تقاضای این گیاه دچار مشکل است؟ و آیا فردی اقدام 

به کشت یوالف نموده و محصول آن ها فروش نرفته است؟
کشت یوالف را باید هم دولت )وزارت جهاد کشاورزی( و هم کشاورزان و دامداران جدی گرفته 
و آن را در دستور کار خود قرار دهند، چراکه عالوه بر فواید علوفه ای آن، ده ها فایده دیگر 

از بذر آن می تواند نصیب جامعه شود. 

جودوسر )یوالف(

فرصتسوزیکشتگیاهانعلوفهای





5- جذب جابه جایى

4- فعال سازى آنزیم فتوسنتز
3- کلروفیل

2- زیرساخت کلروفیل
1- آناتومى برگ

ساکاروز

 + H-ساکاروز

حمل و نقل مشترك

جابه جایى

پروتون

نتقال
ا

+ NO3- / NH4 در عملکرد )Adenium obesum( رشد رویشی صحرا
نسبت در محلول مغذی، پس از 18۰ روز.

C: )کنترل( بدون استفاده از محلول های مغذی
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زمان آماده سازی اراضی برای کشت های پاییزی از راه رسیده 
بیشتر  هرچه  محصول  برداشت  برای  باید  کشاورزان  و 
شمال  تا  جنوب  از  بپردازند.  خود  زراعی  اراضی  تقویت  به 
انجام  انواع کشت هایی که  به  بستگی  تا مغرب  از مشرق  و 
تا  گرفته  ماکروالمنت ها  از  الزم  غذایی  مواد  باید  می گیرد، 

میکروالمنت ها به خاک ها افزوده شوند.
کودهایی  واقع  در  یا  و  مواد  معیاربندی  برای  اساس  این  بر 
مقدار  و  قبلی  کشت  به  باید  می شوند،  اضافه  زمین  به  که 
محصولی که برداشت شده و نوع آن توجه کرد، چرا که هر 
گیاهی بنابر محصولی که تولید می نماید، باید متناسب با آن 
از کودهای اوره، پتاس و یا فسفر دوباره به زمین داده شود تا 

تعادل مقدار مواد غذایی و عناصر مورد نیاز تأمین گردد.
خاک های ایران بسته به مناطق جغرافیایی، از عناصر پتاسیم و 
فسفر ضعیف می باشند و بنابراین ضرورت دارد که به منظور 
آن ها  از  مقادیری  خاک،  در  عناصر  این  کمبود  تأمین 

براساس نوع محصول به خاک اضافه شود.

تأثیر پتاس

بر رشد گیاهان

نقش پتاسیم در گیاهان
از عناصر ماکرو)اصلی(، نظیر ازت و فسفر برای رشد گیاهان است. این عنصر به  پتاس یکی 
در  است.  گیاهان  رشد  به  آسیب رسان  و  خارجی  عوامل  مقابل  در  گیاه  متعادل کننده  نوعی، 
عوامل  آفات،  با  مواجهه  در  مقاومت  پایین،  و  باال  دمایی  تغییرات  زیاد،  آب  و  مقابل خشکی 

بیماری زا و نماتدها، به گیاه کمک می نماید.
اندازه، رنگ، شکل میوه و قدرت  برای حفظ کیفیت گیاه است. در  پتاسیم عنصری  واقع  در 

جوانه زنی و نامیه بذر و افزایش برداشت محصول موثر است. اما چگونه؟
پتاسیم در کنش ها و واکنش های زیر دخالت مستقیم دارد:

• با فعال کردن رشد ریشه و گسترش دادن آن، تحمل گیاه را در مقابل خشکی و کم آبی 
افزایش می دهد. در نتیجه توان گیاه نسبت به حالت پالسیدگی باال می رود.

• در فرآیند فتوسنتز و تولید و ذخیره مواد غذایی نقش دارد و می تواند دانه هایی با نشاسته و 
قند بیشتر در گیاه تولید نماید.

• در فعال سازی آنزیم ها نقشی اساسی دارد و ده ها آنزیم را فعال می سازد.
• از گسترش بیماری های گیاهی تا میزان ممکن جلوگیری و گیاه را در مقابل آن ها مقاوم می کند.

چگونگی جذب پتاس
که  مناطقی  در  بنابراین  دارند،  بیشتری  پتاس  حفظ  و  جذب  توان  ُرسی  خاک های  اساساً 

خاک ها بیشتر رسی هستند، تثبیت پتاس نیز بیشتر مشاهده می شود.
 ،)KCl(کلرید پتاسیم ،)KNO3(کودهای دارای عنصر پتاس به شکل ترکیبات نیترات پتاسیم
که  می باشند   )K2SO4,2MgSO4(منیزیم و  پتاسیم  سولفات  و   )K2SO4(پتاسیم سولفات 

بسته به موارد مورد نیاز می توان از یکی از آن ها استفاده کرد.
مقدار کود مصرفی نیز برحسب گیاه متفاوت است، چنان که به عنوان مثال برای گندم)بسته به 

نوع زمین( تا 18۰ کیلوگرم و ذرت تا 3۰۰ کیلوگرم است.
این مقدار کود معموالً در هنگام آماده سازی زمین و کشت محصول به خاک افزوده می شود 
با  آن ها  برداشت  و  گیاهان  کشت  که  آنجایی  از  شود.  داده  قرار  گیاه  اختیار  در  به تدریج  تا 
با  یونجه  چنان که  است.  مختلف  نیز  پتاس  از  خاک  تخلیه  می گیرد،  صورت  متفاوتی  اهداف 
ذرت دانه ای و ذرت دانه ای با ذرت علوفه ای مقادیر متفاوتی از پتاس خاک را برداشت می کنند، 

بنابراین ضرورت دارد با توجه به نوع کشت از عنصر پتاس به خاک اضافه گردد.
روی  چراکه  می گیرد،  قرار  گیاه  اختیار  در  و  شده  جدا  آن  از  خاک  در  ُکندی  به  پتاس 
در  که  پتاسی  مقدار  بنابراین  می شود،  جدا  آن  از  سختی  به  و  گرفته  قرار  ُرس  کلوئیدهای 

اختیار گیاه قرار می گیرد به مقدار رس خاک بستگی دارد.
در افزودن پتاس به خاک باید دقت داشت که این عنصر با فاصله کافی از بذرها قرار داده شود، 
اندازه توصیه شده مورد  باید در  اثر بگذارد. کود پتاس  چراکه امکان دارد بر جوانه زدن بذرها 

استفاده قرار گیرد زیرا می تواند بر سایر عناصر خاک)نظیر منیزیم( تأثیر منفی بگذارد.
این کود را می توان همراه با فسفر و قبل از کاشت محصول به خاک داد تا در زمان رشد گیاه 

در اختیار آن قرار گیرد. 

در سال های اخیر شدت و تراکم کشت ها به منظور برداشت 
امکان  که  نقاطی  در  و  یافته  افزایش  بیشتر محصول  هرچه 
به صورت  دارد  وجود  سال  در  نوبت  سه  یا  دو  در  کشت 
و  تداوم  این  نتیجه  که  می شود  کشت  به  اقدام  پیوسته، 
این  اثرگذاری  و  از خاک  عناصر  بیشتر  هرچه  تخلیه  توالی، 
اقدام روی کشت های بعدی است و خواص کیفی و درنهایت 

اقتصادی و درآمدی کشاورزان را دچار چالش می نماید.
به  خاک  نیاز  میزان  تعیین  برای  روش  ساده ترین  شاید 
آزمایشگاه های  به  آن  ارسال  و  نمونه برداری  پتاسیم، 
تأمین  به  بیشتر  آگاهی  با  کشاورز  تا  باشد  خاک شناسی 
این عنصر برای کشت خود بپردازد. حاصل چنین آزمایشی 
مشخص کردن رابطه بین مقدار پتاسیم قابل جذب خاک با 

میزان کود پتاسی است که باید به زمین اضافه کرد.
روی  بیشتری  پتاسیم  می توانند  کافی  ُرس  دارای  خاک 

ذرات خود حفظ نمایند تا به تدریج توسط گیاه جذب شود.
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این "شیر" است یا آن "شیر" است!؟ 

یک کیلوگرم آهن
سنگین تر است

یا یک کیلوگرم پنبه ؟!

)ماده خشک(  پنیر  و  کره  کیلو   7۰ شیر،  تن  یک  و...  هلند  اسکاندیناوی،  کشورهای  در 
می دهد، اما در شرایط مشابه از همان یک تن شیر در ایران 55 کیلو کره و پنیر به دست 
می آید و نتیجه آن می شود که تولید، توزیع و فروش آب به نام شیر و واردات ده ها هزار 

تن کره و خروج ارز کشور صورت می گیرد.
برای مدیران و مسئوالن کشور »عادت وظیفه شده ای« لقلقه زبان شده که خود را موظف 
می دانند همواره آمار کمّیت عملکرد تولید و صادرات را مطرح و الجرم همانند رشد نرخ 

ارز هر سال بر صعود آن بیافزایند.
فعلی  وزارت جهاد کشاورزی  و  وزارت جهاد سازندگی  وزارت کشاورزی،  راستا  در همین 
و  برود  باال  از آن ها  تولید  باید همواره،  را می شمارند که  نردبانی  پله های  چند دهه است 
این آمار حتی در سال های خشکسالی، طغیان سیل و آفات، کمبود نهاده ها  جالب است 

و... همواره در حال افزایش بوده است.
به نظر می رسد جداولی طراحی شده در روستا-دهستان، بخش، شهر، استان و مرکز آمار 
وزارت وجود دارد که تقریباً همه فصل ها و تعریف های آن ثابت است به غیر از محل درج 

سال و میزان تولید که هر ساله باید افزایش یابد.
هم  صمت  وزارت  و  نیست  کشاورزی  جهاد  وزارت  مختص  آماری،  سرطان  این  البته 
خوشحال است که ساالنه 8۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می کند که آمار خودرو باال باشد 
را دارد  واقعاً، کیفیت خودرو  آیا  تولید داخل  از وزارت صمت نمی پرسد خودرو  اما کسی 
یا فقط یک 4 چرخ است. از وزارت جهاد کشاورزی نیز نهادی یا سازمانی سوال نمی کند 
تولید می شود  انسان در کشور  قابل مصرف  چنانچه 134 میلیون تن محصول کشاورزی 
از مصرف کودک یک ماهه  ایرانی )اعم  این است که سرانه مصرف خوراک هر  مفهومش 
تا فرد مسن( روزانه 4 کیلو و 3۰۰ گرم محصوالت کشاورزی که )این عدد واقعی به نظر 
نمی رسد( البته رقم صادرات آنقدر در این مبحث قابل توجه نیست که از آمار تولید کسر 

شود زیرا حدود 1۰ میلیون تن واردات نهاده های دامی، کره و... داریم.
نژاد  با  ایران  در  می شود،  مشخص  ساده  بررسی  یک  با  دامی  پروتئین های  مبحث  در 
مکان  و  متراژ  در  بیشتر،  مواردی  در  و  ثابت  هزینه های  و  پرشیر  هلشتاین  مشخص 

مشخص، ۲۰ تا 3۰ درصد کمتر ماده خشک دریافت می کند و الباقی آن آب است.
اما پرچربی و پروتئین و  نژاد مشخص هلشتاین  با همان  نیوزلند  یا  در همین حال هلند 
هزینه های ثابت و بلکه کمتر، هر ساله ۲۰ تا 3۰ درصد ماده خشک )کره و پنیر( بیشتر 

برداشت می کند.
در این تحلیل در می یابیم که دو کشور شیر تولید کرده اند اما این کجا و آن کجا!

و...  نهایی قابل محاسبه، مانور، قضاوت  از ما بهتران، فقط ارزش محصول  البته در کشور 
ایران، هم علوفه، هم نهاده، هم گوشت و پوست و شیر گاو، هم کره و  اما در  می باشد، 

ماست و... با هم جمع زده می شود تا نشان دهیم شاهکار کرده ایم.
در مبحث سایر عناوین، تولید گندم نیز با حدود ۲ میلیون هکتار سطح زیرکشت گندم 
آبی، نزدیک به 8 میلیون و 4۰۰ هزار تن با 9 تا 1۲ درصد پروتئین برداشت می کنیم، اما 
کانادا یا آلمان فقط با 5۰۰ هزار هکتار زیرکشت گندم )یک چهارم ایران( نزدیک به 5 تا 
۶ میلیون تن گندم با 15 تا 1۶ درصد پروتئین برداشت می کند، یعنی در ایران 4 برابر 

یک کشور اروپایی هزینه می کنیم تا به ارزش غذایی واحد و برابر با آن برسیم.
تبدیل کذب آمار به صدق آمار

که  کارگروه  یک  ایجاد  و  وزیر  ابالغ  با  وزارتخانه  پژوهش های  مرکز  می شود  پیشنهاد 
آمار  کل  اداره  آبزیان،  و  شیالت  طیور،  و  دام  باغبانی،  )زراعت،  معاونین  را  آن  اعضاء 
از  فارغ  و  تجربه  با  کارشناسان  از  تنی چند  و  بازرگانی(  برنامه ریزی،  و  اقتصاد  وزارتخانه، 
»دفاع بخشی« فرصتی را فراهم کند تا بر روی ارزش محصوالت تولیدی، ارزش غذایی و 
بازرگانی و... کار کنند و مدیران مراکز خدمات، شهر، شهرستان و استان تشویق شوند تا 
فقط به رقم افزایش کمی تولید یا خدای نکرده آمارسازی، بدون توجه به کیفیت و مواد 

خشک به عنوان شاخص یا امتیاز نگاه نکنند. 
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 مهدی رجول دزفولی

یک قاشق برنج، یک تکه گوشت، یک لقمه نان، یک عدد 
تخم  مرغ و... حاصل زنجیره ای از امکانات، زیرساخت ها، 

سرمایه گذاری ها، نیروی کار و از همه مهم تر قوانین و قواعد 
حاکم بر پیوستگی این زنجیره است، به گونه ای که درصورت 

غیبت و حضور نداشتن هر یک از آن ها، این زنجیره و 
پیوستگی از هم می گسلد.

در دنیای کنونی و با گسترش شهرنشینی و ظهور کالن 
شهرهای چند میلیونی، تولید انبوه مواد غذایی نه امری 

الزامی که موضوعی اجباری است و لذا برای تأمین غذای 
میلیون ها انسان که امکان تولید غذای خود 

به سبک روستاییان را نداشته و به امور 
دیگری اشتغال دارند، سازوکارهای 

دیگری الزم است.

را؟
 چ

ی،
دام

ی 
ه ها

هاد
در ن

ج 
 مر

ج و
هر

در ماه های اخیر، بسیار شاهد صحنه هایی بوده ایم که ناشی از "بی تدبیری مسری" در ارکان 
برنامه ریزی، تصمیم گیری و سطوح اجرایی بوده ایم و شوربختانه با این موارد به گونه ای 

برخورد گردیده که گویی اساساً به منزله مشکل تلقی نشده و در زمره امور محتوم می باشند. 
اما چرا؟

۱- تأمین مواد غذایی برای میلیون ها مرغ تخمگذار، گوشتی، گاوها و گوسفندها و دام های 
شیری بین 7۰ تا 9۰ درصد به خارج از کشور وابسته است و لذا هر گونه شوک و ضربه به 

واردات، عرصه صنایع تولید غذاهای پروتئینی دامی را تحت تأثیر قرار می دهد.
۲- به پیوست تأمین نهاده های غذایی دامی از خارج و الزام و اجبار به 

تأمین ارز آن ها در این شرایط تنگناهای تحریمی، دولت مستقر 
اقدام به تدوین راهبردها و دستورالعمل هایی کرده است تا 

به اصطالح بتواند با »تدبیر« اوضاع را کنترل نماید، در 
حالی که خود به عاملی در جهت ایجاد بی ثباتی 

و هرج و مرج در این عرصه مبدل شده و 
مشخص نبودن یک متولی واحد به منظور 

تصمیم گیری و سر و سامان دادن به 
بازار نهاده ها، موجب هرج و مرج در 
این عرصه شده است. بانک مرکزی، 
وزارتخانه های کشاورزی و صمت هر 

یک ساز خود را می زند.
نهاده های خریداری شده با نرخ 

دالر 4۲۰۰ تومان، به گفته یکی 
از مسئوالن اتحادیه سراسری 
مرغداران گوشتی، اساساً وارد 

سیستم توزیع وزارت جهاد 
کشاورزی نمی شوند و سر از 

بازار سیاه در می آورند.
مدیرعامل شرکت 

پشتیبانی امور دام 
وعده هایی سرخرمنی برای 

ماه های آینده می دهد، در حالی 
که مرغ ها و دام ها، امروز به غذا 

نیاز دارند و از چنین وعده هایی سر 
در نمی آورند.

۳- گویی که امورات کشور بدون دالل و 
واسطه در تمام زمینه ها نمی گذرد و برای آن 

که یک مشت دان مرغی به یک مرغ برسد باید 
از چند دست بگذرد و اگر در پایان راه چیزی از آن 

باقی ماند، نصیب مرغ گرسنه بشود.
نعل می کنند  را در هوا  نظارتی پشه  ارگان های  در حالی که 

و  است  جامعه  آحاد  تمام  گریبانگیر  که  مشکلی  زمینه  در  چگونه 
عینی  مشاهده  علیرغم  و  بی تفاوتند  کشانده،  استیصال  به  را  تولیدکنندگان 

می کنند. عبور  سادگی  به  آن ها  کنار  از  تولیدکنندگان  مشکالت 
اما این هرج و مرج جاری در تأمین نهاده های دامی، عوارض جنبی دیگری نیز دارد. براساس 
مشاهدات و اخبار درج شده در رسانه ها، مرغ ها به دلیل گرسنگی و نرسیدن پروتئین کافی 

به آن ها به کانی بالیسم روی آورده و یکدیگر را می خورند. در بخش دام نیز وضع از این بدتر 
است و آن اعزام اجباری دام ها به کشتارگاه ها و یا قاچاق به کشورهای همسایه به علت ناتوانی 

دامدارها در تأمین غذای آن ها است. موضوعی که یک بار دیگر نیز تجربه شد و تعداد زیادی 
از ذخیره ژنتیکی دامی که سال های طوالنی برای آن تالش شده بود به کشتارگاه ها رفت.

با چنین روندی از آشفتگی در عرصه تأمین نهاده های دامی و سوءتدبیرهای مستمر، آینده 
ذخیره های ژنتیکی دام ها به خطر خواهد افتاد، خسارتی که جبران آن قطعاً هزینه های مالی و 

زمانی بسیاری را در پی خواهد داشت. 

آن چه در شرایط 
کنونی جامعه 

ما به طور جدی با آن رو 
در رو است و می رود تا به مشکلی با عواقب و 
واکنش های اجتماعی تبدیل شود تأمین غذا 

برای تمام آحاد جامعه در هر قشر و طبقه و با 
هر سطح از درآمد است، چراکه تأمین متوسط 
۲۲۰۰ کالری مورد نیاز روزانه برای هر فرد در 

زمره وظایف برنامه ریزان سیاسی / اقتصادی، 
اجتماعی و دولتمردان و قانونگزاران است.

اولین گام در ایجاد بستر الزم به منظور تأمین این 
حداقل، تدوین ضابطه های قوی با پشتوانه اجرایی 
و سرمایه گذاری کافی است، اما از آن جایی که با 

رشد جمعیت، تولیدات مواد غذایی با مقیاس های 
چند دهه پیش کفاف این نیازها را نمی دهد، اجباراً 

باید اقدام به واردات تا حد برآورده کردن نیازها نمود، 
مقوله ای که در دو دهه اخیر به شکل معضلی الینحل 
خودنمایی کرده و چون عفونتی پیوسته هر از گاهی 

از جایی سربرآورده و گاه چون شرایط کنونی، به 
یک هرج و مرج مبدل شده است.



گوشت طیور
 نیمی از مصرف جهانی
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تب  بیماری  حال حاضر  در  اگرچه  گفتند   OECD و  فائو 
خوکی آفریقایی در آسیا شیوع پیدا کرده است، با این حال 
گوشت  جهانی  مصرف  رشد  1۲درصد  با  آینده  دهه  در  ما 
این  از  نیمی  ارزان قیمت،  مرغ های  که  شد  خواهیم  روبرو 

افزایش را تشکیل می دهند.
سال  تا  که  آمده است  مشترک  گزارش  این  در  همچنین، 
اصلی  منبع  به عنوان  ماهی”  “صید  بر  آبزی پروری   ،۲۰۲4

ماهی در جهان، پیشی خواهد گرفت.
اگر چه همه گیری ویروس کرونا “فشار بی سابقه ای به زنجیره های

عرضه محصوالت کشاورزی و جهانی وارد کرده است.”
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به کاهش بیشتر قیمت  “حداقل در کوتاه مدت می تواند  امسال  پایین جهانی  اقتصادی  رشد 
کاالهای کشاورزی منجر  شود. اگر اقدامات مهار COVID-19 مؤثر باشد و اقتصاد جهانی در 
سال ۲۰۲1 دوباره شروع به رشد کند؛ تقاضای کاالهای کشاورزی و قیمت ها به تدریج طی 

سال های بعد به سطح پایه باز می گردند”.
که  چرا  شد،  خواهد  گوشت  مصرف  افزایش  باعث  عامل  دو  آمده است:  گزارش  این  در 
در همان حال،  مرغداری ها سودآور شود.  و  دامداری  باعث می شود  هزینه های کم خوراک، 
انتظار می رود که مصرف کنندگان در کشورهای با درآمد متوسط “ از درآمد اضافی خود برای 
مانند گوشت  باالتر  ارزش  با  به محصوالت  از محصوالت اصلی  تبدیل رژیم های غذایی خود 

استفاده کنند”.
از  برابر سریع تر  مصرف گوشت در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در آسیا و آفریقا، پنج 
کشورهای توسعه یافته افزایش می یابد. در حال حاضر، سرانه مصرف گوشت در کشورهای در 

حال توسعه، کم اما در جهان توسعه یافته تقریباً در سطح اشباع است.
 145 به  جهان  سطح  در  مرغ  گوشت  مصرف  که  می شود  “پیش بینی  آمده:  گزارش  این  در 
میلیون تن)تا سال ۲۰۲9( افزایش یابد. همچنین، پیش بینی می شود که طیور، نیمی از گوشت 
اضافی مصرف شده را تشکیل دهند”. مصرف گوشت خوک طی 1۰ سال آینده به 1۲7 میلیون 

تن افزایش می یابد و ۲8٪ از افزایش جهانی مصرف گوشت را تشکیل خواهد داد.
از  برسد و ٪1۶  به 7۶ میلیون تن  تا سال ۲۰۲9  پیش بینی می شد که مصرف گوشت گاو 
افزایش جهانی را تأمین کند. مصرف گوشت گوسفند هم ۲ میلیون تن افزایش می یابد و ٪۶ 

از مصرف اضافی را شامل می شود.
تقاضای جهانی  باال است  توسعه  در حالی که مصرف گوشت در کشورهای در حال 
محدودیت های  اما  است،  برده  سود  آن  درآمد  و  جمعیت  رشد  از  گوشت 

احتمالی هم وجود دارد.
نگرانی های  به خاطر  انتظار می رود   “ اعالم کردند:   OECD و  فائو 
مصرف  باال،  درآمد  با  کشورهای  در  بهداشتی  و  زیست محیطی 
سمت  به  گاو،  گوشت  به ویژه  قرمز  گوشت  از  حیوانی  پروتئین 

حیوانات جایگزین مانند مرغ و ماهی انتقال یابد”.
همچنین، در زمینه گوشت، تغییر اولویت های مصرف کننده، 
تاثیر  از  نگرانی  به رژیم های گیاهی،  افزایش عالقه  ازجمله 
نیز  فرهنگی  و  مذهبی  هنجارهای  و  محیط  بر  گوشت 

تاثیرگذار هستند.
سال  در  جهان  گوشت  مصرف  میزان   OECD و  فائو 
نسبت  که  زده اند  تخمین  تن  میلیون   3۲5 را   ۲۰19
آن  علت  که  است  داشته  کاهش   ٪۲ قبل  سال  به 
برای  کشنده  غالباً  »بیماری  آفریقایی،  خوک  تب  اپیدمی 
خوک ها«، به خصوص برای چین که بزرگ ترین تولید کننده 
شده  اعالم  است  جهان  در  خوک  گوشت  مصرف کننده  و 
در چین حداقل ٪۲1  تولید گوشت خوک  است. سال گذشته 
 ٪1۰ آن  گوشت  تولید  کل  میزان  کلی  به طور  و  کاهش یافت 

کاهش پیدا کرد.
در  را  ماهی  تولید  رشد  بیشترین  آبزی پروری  آمده است:  گزارش  این  در 
 17۶ حال حاضر  در  که  ماهی  تولید  داد.  خواهد  اختصاص  خود  به  آینده  دهه 
میلیون تن است، در سال ۲۰۲9 تا ۲۰۰ میلیون تن پیش بینی می شود. “برآورد می شود 
تولید آبزی پروری به 1۰5 میلیون تن برسد، 1۰ میلیون تن بیشتر از بخش صیادی”. انتظار 
می رود در سال ۲۰۲9، بخش صیادی 95 میلیون تن تولید داشته باشد، یعنی 1،3 میلیون 

تن بیشتر از سطح فعلی.
سهم آبزی پروری در تولید جهانی ماهی باید تا سال ۲۰۲4 به رشد 
خود ادامه دهد و از کل صیدهای انجام شده )ازجمله میزان استفاده 

برای مصارف غیر غذایی( نیز فراتر رود. 
همچنین، قیمت نسبتا پایین خوراک ماهی نیز تحت تاثیر رشد 

سودآوری  می رود  انتظار  و  است  آبزی پروری  آینده 
به  که  گونه هایی  برای  به خصوص  بخش،  این  در 
مقادیر کمی از ماهی و روغن ماهی نیاز دارند، در 

دهه آینده باالتر باشد. 

 مریم السادات هاشمی منشادی
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تبدیل تهدید به فرصت 
با احیای دوباره مرغ آرین

"آرین"، تمام قد در دفاع از امنیت غذایی

 کیان کاظمی

با  آن  جایگزینی  و  »آرین«  ایرانی  الین  مرغ  مجدد  احیای  موضوع  که  می شود  سالی  یک  حدود 
که  شد  جدی تر  وقتی  از  آرین  به  توجه  است.  شده  مطرح  مختلف  محافل  در  خارجی  نژادهای 
کمپانی های  بهانه گیری  و  دلیل سنگ اندازی  به  مادر  مرغ  واحدهای  برای  تأمین جوجه  و  واردات 
خارجی سخت، سخت تر و تقریباً به صفر رسیده بود و در این شرایط، “آرین” اهمیت خود را در 
موضوع، تالش های عملی  به  اثرگذار کشوری  مقامات  موقع  به  ورود  با  و  داد  نشان  غذایی  امنیت 

برای احیای آرین شدت گرفت.
در شماره گذشته گزارشی از رونمایی مرغ الین آرین در ایران با حضور مهندس اسکندری، 
کوثر،  کشاورزی  هلدینگ  مدیرعامل  باروتکوب،  دکتر  کوثر،  اقتصادی  سازمان  ریاست 

مهندس دماوندی نژاد، مسئول زنجیره های تأمین و لجستیک و... ارائه شد.
اینکه تاریخچه شکل گیری الین آرین چه بوده و از کجا آمده است؟ چه مزایا و معایبی دارد؟

انتقاداتی که به این الین گرفته می شود چیست و تا چه اندازه درست است؟
دلیل پرداختن به این الین و توجه دوباره به آن چیست؟

روند احیای آن چگونه بوده و توسط چه کسانی انجام 
و  مصاحبه  دستمایه  دست،  این  از  مسائلی  و  گرفته 
گزارش ما با مسئوالن و کارشناسان »هلدینگ کشاورزی 
کوثر«، به عنوان هلدینگی که مأموریت احیای این الین 
را بر عهده داشته و در یک شرایط بسیار حساس این کار 

را به سرانجام رسانده است، می باشد.
<<<
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در شماره گذشته و به مناسبت نشست رسانه ای مهندس محمدرضا اسکندری 
وزیر اسبق و ریاست سازمان اقتصادی کوثر که از الین آرین در اختیار 

کوثر و G7 رونمایی کرد، گزارشی تهیه و ارائه شد.
وجود  ارزش  با  الین  این  مورد  در  که  و حدیث هایی  همه حرف  پشت 
در  که  سرزمین  این  از  فرزندانی  و  کارشناسان  و  آرین  اما  دارد، 
و  شنیدنی  داستان  داشته اند  نقش  آن  ماندن  زنده  و  شکل گیری 

غرورانگیزی دارد.
کارشناسانی که به واقع باید آنها را قهرمانان بی نام و نشان ملی نامید 
و به وجودشان افتخار کرد. حاصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

چگونگی شکل گیری آرین
از  پس  و  شروع  ایران  به  مرغ  الین  یک  کردن  وارد  مقدمات  و  برنامه ریزی  کم کم   13۶5 سال 
از  از نژاد »هایبرو«  نژاد آرین که  اولین گله  نهایتاً حدود ده هزار قطعه  آماده کردن مکان مناسب، 

»یوربرید« و از کشور هلند بود، در سال 137۲ وارد کشور شد.
نژاد  یک  مختلف،  سایزهای  با  نژادهای  بین  که  بودند  مخیر  ایرانی  کارشناسان  زمان  آن  در 
اما چون در همان زمان هم طرح پرورش 4۲ روزه مطرح  انتخاب کنند،  را  یا متوسط  سنگین وزن 

بود، یک نژاد با وزن متوسط یعنی »Size Medium« وارد کشور شد.
در واقع از همان ابتدا برنامه ریزی برای تولید مرغ متوسط )مرغ سایز( مد نظر بود.

شد  باعث  که  آمد  پیش  هلندی  طرف  با  مالی  اختالف  ظاهراً  الین،  مرغ  گله  اولین  ورود  از  پس 
از تحویل گله های بعدی که  آنها  از ترک پروژه توسط هلندی ها،  بعد  را رها کنند.  هلندی ها پروژه  
همین  نگهداری  توانایی  حتی  ایرانی ها  بود  این  تصورشان  و  می کنند  خودداری  می شد  انجام  باید 
گله ای که تحویل شان شده را هم ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند از کیفیت آن یک الین دریافتی 

محافظت و آن را استمرار دهند و این گله هم از بین می رود و با همین تصور ایران را ترک کردند.
صدای ساز می آید

در همان زمان تعدادی از کارشناسان ایرانی انتخاب و برای آموزش در خصوص 
چگونگی  و  الین  مرغ  مورد  در  تا  می شوند  اعزام  کانادا  و  هلند  به  الین  مرغ 
تغذیه، بهداشت، پرورش، اصالح نژاد، نتاج گیری و... آموزش ببینند که با تالش 
و همت همین کارشناسان، از همان یک گله، گله های اجداد و مادر و ... ایجاد 
و حدود دو سال بعد )سال 74( صدای اولین جوجه های یکروزه گوشتی الین 
خالص آرین در سالن های مرغداری ها می پیچد و چرخه تولید جوجه در ایران 

تکمیل می شود.
فراز و فرودهای آرین

ایران یک روند سینوسی را طی  الین آرین طی دو دهه در صنعت مرغداری 
کرده است چراکه تا سال 138۰ آرین با حدود 95 درصد سهم بازار، وضعیت 
یافت  کاهش  بازار  از  آن  سهم   84 تا   8۰ سال های  بین  داشت.  خوبی  بسیار 
را  بازار  سهم  درصد   1۰ به  نزدیک  و  برگشت  بازار  به   85 سال  در  مجدداً  و 
باید در نوع نگاه مسئوالن به این الین  تصاحب کرد که شاید عمده دالیل را 

جستجو کرد.
اختیار  در  را  بازار  از سهم  درصد   95 آرین حدود   81 تا   74 سال  از  واقع  به 
داشت اما همزمان با استقرار دولت هفتم و هشتم در جهاد کشاورزی به دلیل 
بی توجهی، آرین سقوط می کند و سهم آن به صفر می رسد، اما در زمان وزارت 
محمدرضا اسکندری، وی دستور می دهد که الین آرین به چرخه تولید برگردد 
که چیزی در حدود 1۰ درصد بازار را مجدداً در اختیار می گیرد و باعث حفظ 

این الین می شود.
در سال 93 با روی کار آمدن دولت یازدهم باز هم الین آرین به محاق می رود و 

روند تخریب سنگینی را تجربه می کند و سهمش از بازار به صفر می رسد.
برای حفظ آن در  ایرانی  و دلسوزان  دارد تالش کارشناسان  اهمیت  نکته ای که 
بقای آن  به  آگاهان فقط  و  نداشت  آرین درآمدی  بود که عمال  شرایط دشواری 
دلخوش بودند. در سال هایی که الین آرین به هر دلیلی بازارش را از دست می داد 

کارشناسان فقط برای حفظ موجودیت آن تالش می کردند.
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صنعت،  این  شناخته شده  متخصصان  از  یکی  چرخکار  دکتر  آقای  همچنین 
مقایسه ای دیگری انجام داد که در این آزمایش، ۲ هزار جوجه آرین)از گله ای 

تهیه شد که شاید خیلی مورد تائید هم نبود(  را با نژاد »کاب« مقایسه کرد.
این محقق جوجه های آرین را از یک گله  مرغ آرین در چهارمحال و بختیاری 
تهیه کرده بود. باید به این امر توجه کرد که این استان را بام ایران می گویند 
و جوجه ها در ارتفاع باال مقداری دچار آسیب می شوند و شاید نتوانند عملکرد 

مناسبی داشته باشند.
اما به هر حال، وی اعالم کرد: هرچند که تا 38 روزگی، آرین حدود ۶/5درصد 
این  نیست ولی در 48 روزگی  این اختالف معنی دار  اما  از کاب عقب تر است 
آرین  نگهداری  برای  اینکه  به  توجه  با  به 1۲/5 درصد می رسد.  ماندگی  عقب 
نیازی نداریم که تا 48 روزگی جلو برویم و همان 38 روزه و برای دستیابی به 

مرغ سایز، آن را به بازار می دهیم، پس استفاده از آرین توجیه پذیر است.
از طرفی در این آزمایش اعالم شد که آرین نسبت به برخی بیماری های ویروسی 
آرین  در  الشه  تفکیک  در  همچنین  می دهد.  نشان  مقاوم تر  نیوکاسل  مانند 

درصد وزن ران بیشتر از وزن سینه نسبت به کاب بوده است.
موردی که در این تحقیق  باید در نظر گرفت اینکه اوال جوجه های آرین در این 
 Medium size تحقیق چندان مناسب نبوده اند و از طرفی چون آرین یک نژاد
است، الزم نیست که جیره غذایی غلیظ مانند نژادهایی مثل  کاب و راس را 
در اختیارش قرار دهیم. باید جیره آرین مخصوص خودش نوشته شود؛ یعنی 

الزم است که آرین را با خودش مقایسه کرد.
مطالعه ای هم که توسط مرکز تحقیقات علوم دامی انجام شد به نتایج مشابهی 
دست یافتند و تا 38 روزگی تفاوت معنی داری بین نژاد آرین با نژادهای برتر 
بهتر  هم  آرین  در  بیماری  به  مقاومت  این که  ضمن  نشد.  مشاهده  خارجی 

گزارش شد.
در شماره بعد به ضرورت برخورد قاطع دولت، اعالم استراتژی مشخص، تبدیل 

تهدیدها به فرصت  و ضرورت حمایت جدی دولت خواهیم پرداخت. 

مقایسه آرین با دیگر نژادها
چنانچه گفته شد این الین Medium size است و حداکثر وزنی که برای زنده ی آن در نظر می گیرند

تبدیل  این صورت ضریب  در  اما  رساند  هم  باالتر  وزن  به  را  آن  می توان  البته  است.  کیلوگرم   ۲/4
)FCR( افزایش پیدا می کند و توجیه اقتصادی آن پایین می آید. یعنی تا آنجایی که از نظر اقتصادی 
توجیه پذیر است وزن ۲/4 کیلوگرم و آن هم به گونه ای که در ادامه توضیح خواهیم داد در سن 38 

روزگی است.
البته در دنیا هم معموال مصرف کنندگان طرفدار مرغ سبک )مرغ سایز( هستند و آن را پسند می کنند و 

الین آرین از این نظر بسیار مناسب است.
وقتی که مرغ آرین مطرح شد عده ای از کارشناسان و متخصصان در برابر آن مقاومت می کردند و 
دلیل آنها هم این بود که نسبت به نژادهای موجود در بازار، اظهار می شد که بازدهی کمتری دارد. 

این بود که برای پاسخ به این ابهام فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی انجام شد.
به  است،  باتجربه  از متخصصان  که  کوثر دکتر صنعتگر  هلدینگ کشاورزی  کارشناسان  از  یکی  ابتدا 
صورت خودجوش مرغ آرین را با مرغ نژاد »راس« مقایسه می کند؛ نتایج این مقایسه نشان می دهد 
که FCR )ضریب تبدیل غذایی( آرین و راس تا سن 38 روزگی هماهنگ با هم جلو می روند و در 
هم  با  درصد   ۰/۰4 یعنی  می شود.  درصد   1/7۰ راس  برای  و  درصد   1/74 آرین   FCR روزگی  38
اختالف داشتند و از 38 روزگی به بعد آرین در این مقایسه شروع می کند به عقب افتادن! به همین 
توجیه  آن  از  بعد  چون  شود؛  فروش  بازار  وارد  روزگی   38 در  باید  آرین  که  می گیرد  نتیجه  دلیل 

اقتصادی اش پائین می آید.
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در  که  جو  حتی  و  متیونین  ذرت،  و  سویا  مانند  نهاده هایی 
وضعیت  چندان  می شود  استفاده  پروتئینی  مواد  تولید 
قیمت های  با  را  آن  مرغداران  و  دامداران  و  ندارند  مناسبی 
زمان  تا  که  به طوری  می کنند،  تهیه  تصور  از  باالتر  بسیار 
نگارش این مطلب هر کیلوگرم سویا 1۶ تا 17 هزار تومان و 
ذرت هر کیلوگرم تا 49۰۰ تومان هم خرید و فروش می شود.

یکی از راه کارهای وزارت جهاد کشاورزی برای مدیرت این مسئله، طراحی نرم افزاری به نام 
»بازارگاه« بود تا توزیع نهاده ها در این سامانه انجام شود. اما آن چه به نظر می رسد این است 

 که جامع نبودن و همه گیر نشدن این سامانه تا اندازه ای باعث تشدید مشکل شده است.
بازارگاه  به سامانه  وارده  ایرادهای  وزارتخانه جهاد کشاورزی همه ی  هر چند که مسئوالن 
را نمی پذیرند و مشکل را در کمبود این نهاده ها به علت اختصاص ندادن ارز از طرف بانک 
مرکزی می دانند، اما کسانی که با این موضوع ارتباط و سر و کار دارند، ایراداتی را به این 

سامانه وارد می دانند.
در گفت وگو با دکتر محسن حافظ، رئیس هیأت مدیره انجمن توزیع کنندگان نهاده های 
دام، طیور و شیالت و یکی از فعاالن صنعت مرغداری، مشکالت سامانه بازارگاه را 

مورد بررسی قرار دادیم که در ذیل مالحظه می کنید:
* * *

دکتر حافظ می گوید: اگر بخواهیم راجع به سامانه بازارگاه گفت وگو کنیم، باید ببینیم که 
قبل از این که این سامانه طراحی شود، وضعیت توزیع نهاده ها چگونه بوده است؟!

که  دارد  ساله   5۰ قدمت  کشور  در  دامی  نهاده های  توزیع  صنف  باشید  داشته  توجه 
حواله های  به صورت  را  وارداتی  کاالی  واردکننده،  است.  بوده  برقرار  سنتی  به صورت 
به  را  نهاده ها  توزیع کنندگان،  این  و  می داد  قرار  توزیع کنندگان  اختیار  در  تنی  چندهزار 
فروشندگان استانی و شهرستانی می رساندند که زنجیره ای از فعاالن حوزه توزیع نهاده ها 
شکل می گرفت و مرغداران و دامداران هم بدون هیچ مشکلی نهاده مورد نیازشان را تهیه 
می کردند. حتی براساس اعتماد و شناختی که وجود داشت، داد و ستدها در این زنجیره 

عمدتاً به صورت نسیه اعتباری و حتی بدون دریافت چک یا ضمانت دیگری انجام می شد.
توزیع  زمینه  فعال  دفتر  3هزار  حدود  کم  دست  تخمینی،  به صورت  ما  برآوردهای  طبق 
تا استانی و شهرستانی در کشور وجود داشت که نهاده های  از مرکز و سراسری  نهاده ها 
ورود  موجب  فعالیت،  این  و  می کردند  تأمین  را  شیالت  و  طیور  و  دام  فعاالن  نیاز  مورد 

حجم زیادی از نقدینگی شان در این کار شده بود.
نقدینگی  از  بخشی  حتی  همیشگی،  استمرار  و  بودن  زنجیره  دلیل  به  داد:  ادامه  حافظ 
مورد نیاز برای واردکنندگان نهاده ها را توزیع کنندگان تأمین می کردند؛ به این صورت که 
این طریق کسب و  از  را  به توزیع کنندگان پیش فروش و مبلغی  را  نهاده ها  واردکنندگان 
همراه با لیزینگ 1 درصدی ۶ ماهه یا یک ساله، نهاده را از بازارهای خارجی خریداری و 
پس از وارد کردن، با خیال راحت در اختیار توزیع کنندگان قرار می دادند و بقیه زنجیره 

توزیع شکل می گرفت.
در این شرایط، کار توزیع به شکل خوبی در حال انجام بود که در این بین هم واردکننده 
محصول را با قیمت رقابتی به توزیع کننده می فروخت و هم توزیع کنندگان آن را با قیمت 

رقابتی در اختیار مرغداران و دامداران قرار می دادند.
وجود  که  رقابتی  دلیل  به  توزیع کنندگان  و  واردکنندگان  که  بود  به گونه ای  مسئله  این 
و  باکیفیت  همراه  موقع  به  توزیع  و  تأمین  تضمین  با  البته  و  سود  کمترین  با  داشت، 
بعضی وقت ها  به گونه ای که  قرار می دادند،  تولیدکنندگان  اختیار  را در  نهاده ها  سالمت، 

قیمت های داخلی از قیمت های جهانی هم پایین تر بود.
وی گفت:  در مسیر واردات تا دانخوری مرغداری حداقل ۲ الیه و حداکثر 5 الیه شامل 
واردکننده نهاده، توزیع کننده عمده، توزیع کننده استانی، توزیع کننده شهرستان و مرغدار 
بدون  سیستم  که  زمانی  و  داشت  وجود  تولیدکننده  و  نهاده  واردکننده  بین  دامدار  و 
دخالت دولت و با نظارت تشکل های ذی ربط فعال بود تولید گوشت و تخم  مرغ، گوشت 

قرمز و ماهی دچار اختالل نمی شد.
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قیمت های باالی نهاده ها، تولید را غیراقتصادی کرده است
که  بگیرید  نظر  در  االن  ادامه گفت:  در  پروتئین  تولید  و  نهاده ها  توزیع  عرصه  فعال  این 
با توجه به اختالف زیاد قیمت سویای دولتی با بازار آزاد، یک مرغدار وقتی یک کامیون 
سویا را که به صورت دولتی دریافت می کند، بخواهد در بازار آزاد بفروشد چیزی در حدود 
1۶۰ تا 17۰ میلیون تومان سود لحظه ای خواهد برد؛ حتی به صرفه است که اگر جوجه 
را هم بخرد و با یک مدیریت خیلی معمولی و جایگزین با نهاده ی دیگری پرورش دهد، 
خواهد  پرورش  دوره  یک  برابر  چند  و  هنگفت  سود  بفروشد،  آزاد  بازار  در  را  سویا  اما 
لیزین،  و  متیونین  مثل  ریزمغذی هایی  و  نیاز  مورد  مواد  دیگر  تهیه  این که  خاصه  برد، 
ویتامین ها، واکسن ها و... نیز سخت و گران شده است و به دلیل کمبود واکسن مناسب، 

عمدتا مرغداری ها درگیر آلودگی هستند.
باز هم امضاء طالیی

حافظ عنوان کرد:  فعاالن این صنعت معتقدند گرانی بیش از حد سویا و نهاده ها فقط به 
دلیل کمبود آن نیست بلکه تا حد زیادی به دلیل عدم مدیریت در توزیع این نهاده ها است.

این صورت است که یک مقدار  به  نهاده های دامی در کشور  توزیع  در حال حاضر شیوه 
به  را  دارد  موجودی  که  نهاده ای  میزان  دام  امور  معاونت  و  اعالم  استان  هر  توسط  نیاز 
نسبت، در اختیار امور دام استان ها قرار می دهد و معاونت امور دام خود استان ها در مورد 

توزیع آن تصمیم می گیرند که متاسفانه این مسئله "امضای طالیی" ایجاد کرده است.
چه باید کرد؟

واقعی  ذینفعان  و  خصوصی  بخش  مشورت  و  دخالت  بدون  تصمیم گیری  معیوب  چرخه 
و البته واردات نهاده ها با ارز دولتی، رانت عظیمی ایجاد کرده که همه می خواهند از آن 
بهره مند شوند و بهترین کار این است که ارز دولتی را کنار گذاشته و اجازه دهند که همه 
چیز براساس سیستم بازار پیش برود. اگر دولت بخواهد، می تواند به دهک های آسیب پذیر 
یارانه یا کاال برگ اختصاص دهد. االن همه مجموعه دولت انرژی شان را روی کنترل ارز 

دولتی گذاشته اند و نمی توانند نظارت درستی هم داشته باشند.
این همه دم از اصل 44 قانون اساسی و عدم دخالت دولت می زنیم، اما دولت در همه چیز 
قصد دخالت دارد. از طرف دیگر بحث انحصار بانک کشاورزی نیز باید رفع شود زیرا امکان 
برداشت وجوه مرغداران به دلیل مطالبات معوق وجود دارد و افرادی که در دیگر بانک ها 

حساب دارند نیز مجبور به چند باره کاری و انتقال مکرر وجه می شوند.
صادرات  برای  شرکت ها  خود   حتی  باشد،  ارز  واقعی  قیمت  براساس  سیاست ها  اگر 

برنامه ریزی می کنند و این موضوع باعث ارز آوری هم خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد که کاًل ارز دولتی و یارانه ای فسادآور و برای یک عده ایجاد رانت 

و ویژه خواری می کند.
دنیا و حتی کشورهای بلوک شرق سابق نیز از چند نرخی بودن، دخالت دولت در اقتصاد، 
به  فعال  هزار  ده ها  سرنوشت  تغییر  و  طالیی  امضاءهای  سپردن  تقاضا،  و  عرضه  تولید، 
باید حرکتی صورت گیرد تا هر چه زودتر  دست چند مدیر دولتی گذر کرده است. پس 

تأمین، توزیع و تولید به چرخه سالم خود و به دور از رانت برگردد. 

طراحی سامانه بدون پشتوانه مشورتی
ابتدا  که  بود  این  افتاد  بازارگاه  سامانه  ورود  با  که  اتفاقی 
صحبت هایی در مورد طراحی سامانه ای برای توزیع نهاده ها 
مطرح شد. ما فکر می کردیم برای طراحی یک سامانه کارآمد 
فعالیت  با 5۰ سال سابقه  نهاده ها  توزیع کنندگان  انجمن  از 
جمعی  تجربه  و  سابقه  سال   5۰۰ از  بیش  جمعاً  و  مستمر 
مدیران آن هم به عنوان فعاالن این عرصه حتماً مشورت هایی 
مشورتی  هیچ  بدون  ناباوری  عین  در  اما  گرفت،  خواهند 
سامانه ای طراحی کردند که به دور از واقعیت بازار بود؛ چون 

از فعاالن این حوزه هیچ گونه اطالعاتی دریافت نشده بود.
گرفته  نادیده  سامانه  در  را  مهمی  مسائل  دلیل  همین  به 
توزیع کنندگان  اصاًل  سامانه  این  در  این که  جمله  از  بودند؛ 
که  بود  شده  طراحی  شکلی  به  سامانه  و  نکرده  لحاظ  را 
هزار  ده ها  به  مستقیم  به طور  را  آن  نهاده  واردکننده 
تولیدکننده بدهد. بهانه آن بود که می خواهند واسطه ها را 

کنار بگذارند.
غلط  برداشت  با  که  بود  چنان  طراحی شده  سامانه  اهداف 
واسطه ها  می گفتند  آن،  مویرگی  شبکه  و  توزیع کننده  از 
وجود  باید  توزیع  زنجیره  که  صورتی  در  کنیم.  حذف  را 
می داشت؛ چون واردکننده نمی توانست نهاده ها را مستقیماً 
واردکننده  شرکت   1۰ حدود  زیرا  بدهد؛  تولیدکننده  به 
بزرگ نهاده داریم که 8۰-7۰ درصد نهاده ها را تأمین و در 

سامانه حدود 3۰ هزار N.USER تعریف شده است. 
این چند شرکت محدود نمی توانند 3۰ هزار نفر را پوشش 
در  گسترده  امکانات  و  تشکیالت  یک  به  نیاز  چون  دهند؛ 
الی   3۰۰ که  اکنون  حتی  دارد،  بخش  و  شهر  استان،  هر 
باز هم جوابگوی  تعریف شده  در سامانه  توزیع کننده   4۰۰

3۰ هزار تولیدکننده نیست.

از طرفی، این سامانه به گونه ای طراحی شده که نهاده ها با 
یک قیمت ثابت و فقط به صورت نقدی توسط مرغداران و 
آن  اعتباری  خرید  امکان  و  است  خریداری  قابل  دامداران 
اوقات،  بیشتر  معمول  روال  در  که  حالی  در  ندارد.  وجود 
اختیار  در  اعتباری  به صورت  را  نهاده ها  توزیع کنندگان 

تولیدکنندگان قرار می دادند.
این دالیل باعث شد که نزدیک به 1۰ هزار میلیارد تومان 
سرمایه توزیع کنندگان عماًل از این بازار خارج و در حقیقت 

بازارگاه به دو دلیل باعث خروج این نقدینگی از بازار شد:
• نادیده گرفتن فروش اعتباری در سامانه

• حذف ارتباط مالی بین واردکننده و توزیع کننده.
این موضوع هم به صورت غیرمستقیم و هم مستقیم روی 
خرید  پول  معموال  دامدار  و  مرغدار  گذاشت؛  تأثیر  بازار 
این  در  که  افرادی  از  که  بود  مجبور  و  نداشت  را  نقدی 
دیگر  که  کشید  جایی  به  کار  و  استقراض  نبودند،  صنعت 

مرغدار توان و تمایلی برای جوجه ریزی نداشت.
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 فریبا نبوی طهرانی فر

در سال های اخیر، صنعت لبنیات موضوع بحث و جدلی جدی 
در  آب وهوا  تغییرات  شدن  بحرانی  با  مبارزه  طرفداران  بین 
تغییرات  این  برای  جایگزینی هایی  ادعاهای  و  جهان  سرتاسر 

بوده است.
براساس ارقام و پیش بینی های جاری، صنعت لبنیات حداقل تا 
آینده ای نزدیک با قدرت در جایگاه خود باقی مانده و به حیات 
داد.  خواهد  ادامه  اقیانوس آرام  و  آسیا  منطقه  در  به ویژه  خود 
ارزش  که  می رود  انتظار  جهانی  اطالعاتی  داده های  مبنای  بر 
میلیارد دالر  از ۶۲/9  با رشد 4/9۶ درصدی  این صنعت  مالی 

در سال ۲۰18 به 8۰/۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۲3 برسد.
افزایش  با  این رقم معادل ۶5/9 میلیارد دالر  در سال ۲۰19، 
ارزش جهانی  که  بود  آسیا  و  اقیانوسیه  در حوزه  درصدی   13
دلیل  به  افزایش  این  علت  بود.  دالر  میلیارد   498 معادل  آن 
عواملی از قبیل افزایش درآمد سرانه، رشد جمعیت و باال رفتن 

مصرف لبنیات در کشورهای چین و هندوستان بود.
در  لبنیات  تولیدکننده  شرکت  بزرگ ترین  اعالم  مبنای  بر 
و  مصرف  افزایش  دلیل  به  نیز  صنعت  این  رشد  نیوزلند، 
مثال،  به عنوان  بود.  سالمتی  حفظ  لزوم  از  مردم  آگاهی  رشد 
غذایی  مواد  نوع  چه  که  بودند  شده  کنجکاو  مصرف کنندگان 
لبنیات  که  می شود  آن ها  سالمتی  بیشتر  هرچه  حفظ  موجب 

قادر به تأمین آن است.
همچنین این گونه تصور می شد که جنبه های پایداری سالمت 
از قبیل کاهش مصرف زغال چوب، 
کم کردن ضایعات مواد غذایی 
بسته بندی  تداوم  بر  تمرکز  و 
از  مصرف کنندگان  برای  خوب 
است  برخوردار  باالیی  اهمیت 
از  برندهایی  انتخاب  بر  لذا  و 

لبنیات تأثیر می گذارد.

دیدگاه جایگزین
علیرغم این ارقام و نظرات قابل قبول، صنعت لبنیات با بحران هایی روبرو است که به عنوان 
بر  زیادی  انتقادات  حال  عین  در  برد.  نام  گیاهخواران  جمعیت  تعداد  افزایش  از  باید  مثال 
مصرف لبنیات وارد می شود و به دلیل اثرات نامطلوب بر محیط زیست و رفتارهای ظالمانه ای 

که بر دام ها اِعمال می شود، آن را بد و ناروا تلقی می کنند.
با  در هر صورت و علیرغم تأثیر لبنیات بر سالمتی انسان ها، اعتقاد بر این است که شیرها 
انواع هورمون ها و آنتی بیوتیک ها آلوده شده و پاستوریزه کردن آن ها، مواد غذایی شان را از 

بین می برد.
این عوامل باعث شده که در سال های اخیر، جایگزین های گیاهی برای شیر در نظر گرفته 
شود که از قبیل دانه بادام درختی، یوالف، لوبیاها، نارگیل ها، برنج، کینوا )Quinoa( و کنف 

)Hemp( و مواردی از این قبیل است.
براساس اعالم نشریه Market Research ارزش معامالت در بازار جایگزین های شیر در حدود 

14 میلیارد دالر است و انتظار می رود تا سال ۲۰۲9 به 3۰ میلیارد دالر برسد.
تأمین  در  لبنیات  هنوز  می گویند،  شیر  گیاهی  جایگزین های  مورد  در  آنچه  تمام  علی رغم 
پروتئین بهترین منبع بوده و حرف اول را می زند. شیر بیشترین میزان چربی و پروتئین را 

دارد و لذا برای سالمتی انسان به ویژه کودکان و جوانان بسیار مهم است.
و  استخوان سازی  برای  دارد  وجود  شیر  در  باال  مقادیر  در  که  موجود   D ویتامین  و  کلسیم 
رشد الزم است. به همین دلیل، کارشناسان به قطع مصرف آن توصیه نمی کنند مگر آن که 

عوارضی از قبیل حساسیت به الکتوز یا آلرژی برای مصرف کننده وجود داشته باشد.
قرار  بیشتری  تقاضای  مورد  ماست،  یا  و  بستنی  قبیل  از  موادی  مصرف  دلیل  همین  به 
این طریق  از  باید گفت که عوامل مضر موجود در شیر  می گیرند. در بحث پاستوریزاسیون 
 E.Coli مانند  بیماری زایی  عوامل  نکردن شیر  پاستوریزه  در صورت  بین می روند، چراکه  از 

لیستریا و کامپولیوباکتر از بین نرفته و خطرناک باقی می مانند.
معضالت زیست محیطی

چالش مهم دیگری که صنعت دامپروری با آن مواجه است بحث »پایداری محیط زیست« 
در  رسیده  اثبات  به  بسیار  تحقیقات  براساس  گرفت.  نادیده  را  آن  نمی توان  که  می باشد، 

سال های اخیر محیط زیست در مقابل صنعت دامپروری قرار گرفته است.
در یک تحقیق به عمل آمده توسط دانشگاه اکسفورد از 119 کشور جهان، معلوم شده که گوشت 
و لبنیات 18 درصد از کالری و 37 درصد از پروتئین مورد نیاز انسان ها را تأمین می کنند که برای 
همین مقدار کالری و پروتئین 83 درصد از اراضی کشاورزی اشغال شده و ۶۰ درصد از گازهای 

گلخانه ای به این طریق تولید می شود.
از  بهتر  بسیار  سویا  شیر  که  گفت  باید  جا  این  در 
گاو  شیر  کیلو  یک  تولید  چراکه  است،  گاو  شیر 
می کند.  ایجاد  آالیندگی  سویا  شیر  کیلو   ۲ معادل 
بهترین  می تواند  گیاهخواری  رژیم  یک  احتماالً 
روش جهت کاهش تأثیرات مخرب انسان بر سیاره 
زمین باشد و از نظر مقایسه، یک لیوان شیر یوالف، 
گاو،  شیر  لیوان  یک  به  نسبت  کمتر  درصد   41

گازهای گلخانه ای تولید می کند.
قیمت شیر

تمام عوامل و فاکتورهایی که در این جا مورد بررسی 
حوزه  در  را  شیر  مصرف  می توانند  گرفتند  قرار 
و  قرار دهند که شامل قیمت شیر  تأثیر  آسیا مورد 
جایگزین های آن است و مصرف کنندگان را به سمت 
شیر گاو هدایت می کند. اگرچه قیمت شیر تازه در 
بعضی کشورها نظیر سنگاپور )هر لیتر ۲/37 دالر(، 
اما  است،  باال  بسیار  تقریباً  دالر(،   ۰/89( استرالیا 

ارزان ترین ماده هنوز همان شیر گاو است.
از  آمده  دست  به  شیرهای  از  بعضی  آن که  ضمن   
گیاهانی نظیر سویا می تواند سالمتی زنان را از نظر 
از  نارگیل که  یا شیر  اندازد و  به مخاطره  هورمونی 

نظر مقدار چربی بسیار باال است. 
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 مهتاب علیزاده

می دانیم که زنبورهای عسل همیشه وزوز می کنند. اما ملکه ها 
نیز  یا »سوت زدن«  صداهای متفاوتی شبیه »قدقد کردن« 

از خود در می آورند.
زنبورداران مدت های زیادی است که این صداهای عجیب را 
از  را  این صداها  زنبورها  نمی دانند که چرا  اما  می شناسند؛ 

خودشان در می آورند.
اکنون، محققان دریافته اند که چنین صداهایی، »ملکه ها« را 

از درگیری های مرگبار با سایر زنبورها در امان نگه می دارد.

هی
آگا
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رفتارهای  این  که  لرزش نگاری  متخصص  یک 
طریق  از  که  را  حشراتی  سایر  و  زنبورها 

می کنند  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  لرزش  ایجاد 
پرده های  می گوید  است،  داده  قرار  مطالعه  مورد 

گوش های ما امواج لرزشی یا »اکوستیک« را که از طریق هوا 
منتقل می شوند ثبت می کنند، اما چون زنبورها فاقد پرده های 
آن ها می تواند  بدن  ولی  نبوده  کار  این  به  قادر  گوش هستند 
تفاوت ها و تغییرات لرزشی ناشی از قدقد کردن یا سوت زدن 

را احساس کند.
محققان، لرزش نگارهایی در ۲5 کندوی زنبور قرار دادند. یک 
دسته از این کندوها در انگلستان و دسته دیگری در فرانسه 

زیر نظر گرفته شدند.
در هر یک از کندوها یک لرزش نگار در موم یکی از شان های کندو قرار داده شد تا این وسیله بتواند لرزش ها 
را ثبت نماید. پس از قرار دادن لرزش نگارها، محققان به مراقبت مشغول شدند که چه اتفاقاتی در هنگام 

قدقد کردن یا سوت زدن زنبورها، می افتد.
یک کلنی زنبورعسل، یک ملکه و تعداد زیادی کارگر دارد، ملکه ای که مادر تمام زنبورها است. از تخم ها 
به کارگر تبدیل می شوند. ملکه های جدید زمانی که آماده  اکثریت آن ها  به ملکه و  اندکی مبدل  تعداد 
موم  جویدن  به  شروع  سپس  آن ها  می نمایند.  کردن  قدقد  به  شروع  می شوند  جفتگیری  و  تخمگذاری 
حجره خود می کنند و از آن ها خارج می شوند. هنگامی که یک ملکه جدید ظهور پیدا می کند، آن ملکه 

به جای قدقد کردن شروع به سوت زدن می کند.
این محققان اعتقاد دارند سوت زدن روشی برای مطلع کردن زنبورهای کارگر به منظور اطالع دادن آن ها 

به منظور آمادگی برای تخمگذاری و جلوگیری از خروج سایر ملکه ها از حجره هایشان می باشد.
این نکته از آن نظر اهمیت دارد که زمانی که بیش از یک ملکه در کندو به صورت همزمان باشد، آن ها 

یکدیگر را به منظور کشتن نیش می زنند.
توراکس )Thorax( قسمتی از بدن حشره است که بین گردن و شکم آن ها قرار دارد و هنگامی که یک 
لرزش  با  را  توراکس  و  از شان ها می چسبد  یکی  بدنه  به  پای خود  با شش  باشد  آماده سوت زدن  زنبور 
از خروج سایر ملکه ها  را احساس کرده و مانع  این سوت زدن  پیام  به حرکت در می آورد. کارگرها  خود 
از خروج آن ها  یا تعمیر سوراخ های حجره های سایر ملکه ها، مانع  با اضافه کردن موم و  می شوند. آن ها 
می گردند. محققان در تعدادی از کندوها مشاهده کردند که چگونه کارگرها مانع از خروج سایر ملکه های 

زنبور شده و آن ها را در حجره هایشان زندانی می کنند.
امکان دارد که چنین ملکه ای به مدت چند روز در اطراف کندو گردش کرده و به سوت زدن ادامه دهد 
در تمام این مدت، ملکه های زندانی به قدقد کردن ادامه داده و سعی در فرار دارند. در این هنگام، ملکة 
جدید  کلنی  یک  ایجاد  برای  کندو،  در  موجود  کارگران  تعداد  نصف  تقریباً  همراه  به  تخمگذاری  آماده 

شروع به پرواز می کند.
ملکه  سوت زدن  که  می دهد  رخ  زمانی  اتفاق  این  شدند  متوجه  تحقیق  گروه 
صدای  مجدداً  ملکه،  آن  پرواز  از  ساعت   4 از  پس  تقریباً  می پذیرد.  پایان 
سوت کشیدن در کندو شنیده شده است. این سوت زدن نشانه ظهور ملکه 

جدیدی در کندو بوده و این پروسه به این روش دوباره ادامه می یابد.
فقدان صدای سوت در آن چهار ساعت به کارگرها این پیام را می دهد 
تعداد  ملکه  یک  ظاهر شود.  ملکه جدیدی  تا  دهند  اجازه  باید  که 
بی شماری تخم می گذارد که این تعداد در طول تابستان، روزانه تا 
۲۰۰۰ عدد می رسد که به معنای وجود کارگر کافی برای سه تا 

چهار ملکه جدید و ایجاد کلنی های نو است.
اما واقعاً این گونه نبوده و کارگرها برای تشکیل یک کلنی 

جدید کافی نیستند.
وقتی این اتفاق می افتد کارگرها اجازه می دهند تا سایر ملکه ها 
از حجره ها خارج شوند اما کارگرها احساس می کنند که نمی توانند 
گله جدیدی تشکیل دهند. این ملکه های جدید آنقدر یکدیگر را نیش 
باقی بماند و آن یک ملکه کندو را در اختیار  تا فقط یک ملکه  می زنند 
می گیرد. پروسه ای شگفت آور و بسیار پیچیده که ضامن بقای زنبورها در طبیعت 

است و از آنجایی که ملکه زنبور با قوی ترین زنبور نر جفت گیری می نماید،
کندو این گونه به حیات خود ادامه می دهد. 
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 افشین رئوفی*

بنیاد نژادی گونه سگ در نتیجه انشعاب ژنتیکی از گرگ 
و اهلی سازی گذاشته شده و تبدیل شدن آن به انواع 

نژادهای کنونی در طول قرن ها رخ داده است. سگ عضوی 
از خانواده گرگ سانان و اولین گونه ی گوشتخوار بزرگی 

است که اهلی شده است.
مطالعات ژنتیکی نشان می دهد که سگ ها و گرگ های 

مدرن دارای یکنواختی متقابل)گروه های جداگانه( هستند ، 
که نشان می دهد سگ ها از نظر ژنتیکی به هیچ جمعیت 

گرگ زنده ای نزدیک نبوده، چرا که نیای وحشی و مستقیم 
سگ، منقرض شده است.

گرگ اولیه دوره ی زمین شناسی »پلیستوسن« که هزاره ها 
پیش منقرض شده، امکان دارد "جد" سگ باشد.

با در نظر گرفتن شباهت سگ به گرگ خاکستری، احتماالً 
سگ، نتیجه ترکیبی ژنتیکی بین این دو گونه است.

در سال ۲۰۲۰، یک پژوهش در بررسی روند اهلی سازی 
سگ سانان نشان داد که سگ های مدرن از سرده ی 

گرگ سانان نیستند ، و احتمال می رود که سگ ها از یک 
گرگ پلیستوسن، که اندازه آنها نزدیک به یک سگ 

روستایی است، منشعب گردید.
انشعاب ژنتیکی بین سگ ها و گرگ ها بین ۲۰ تا 4۰ هزار 

سال پیش ، درست قبل یا طی آخرین دوره ی یخبندان)۲۰ 
تا ۲7 هزار سال پیش( رخ داد.

یکی از مهم ترین اتفاق ها در تاریخ بشر اهلی شدن 
حیوانات بود که با ارتباط طوالنی مدت گرگ ها 

و شکارچی ها و جمع آوری کنندگان غذا بیش 
از 15۰۰۰ سال پیش آغاز شد که تا زمان 
حال ادامه دارد. در طول این زمان، سگ و 

انسان با یکدیگر مانوس شده  و تقریبا نقشی 
جدایی ناپذیر در زندگی یکدیگر دارند.

در این سلسله مطالب قصد داریم اطالعاتی 
از سگ و کاربرد های نوین آن در زندگی 

انسان به شما ارایه دهیم.

سگ
 دوست دیرینه انسان

موجودات زنده دارای ساختارهای فیزیولوژی و رفتاری متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند 
که سگ ها نیز از این موضوع جدا نیستند. انواع نژاد های سگ  با رفتار و ظواهر متفاوت 

قرن ها است که همنشین و همکار انسان ها بوده اند.
کشورهای پیشرفته از هوش و کارایی سگ ها نهایت استفاده را می برند و از آن ها در 

بیمارستان ها، مراکز درمانی کودکان، مراکز نگهداری معلوالن و سالمندان و صدها مکان 
خدماتی و درمانی دیگر استفاده می کنند.

بر کسی پوشیده نیست که کمک رسانی سگ ها در زمان زلزله، سیالب، آتش سوزی و 
بالیای طبیعی دیگر، چگونه به کمک انسان ها آمده است.

به نظر می رسد، جذاب ترین و بی همتاترین موضوع در مورد سگ ها ارتباط عاطفی آن ها 
با انسان  است که در هیچ جاندار دیگری دیده نمی شود. سگ ها 

به گونه ای به صاحب خود وابسته می شوند که در صورت 
جدایی دچار مشکالت روحی شدیدی می گردند.

برای درک بهتر این پیوند عاطفی باید به 
نیاکان سگ ها یعنی گرگ ها مراجعه کرد. 

گرگ ها دارای ساختار اجتماعی بسیار 
عاطفی و قوی هستند که به همین علت 

روابط عاطفی پیچیده ای در ژن سگ ها وجود 
دارد. تعدد نژادی سگ ها که توسط طبیعت و 

انسان ها به وجود آمده خود باعث جدایی رفتاری 
سگ ها از گرگ ها شده و حیوانی اهلی را به وجود 

آورده است.
سگ ها جزو تطبیق پذیرترین گوشتخواران هستند که به طور 

واضح می توانند خود را با هر شرایطی وقف دهند.
 هوش باالی آن ها برای هر مشکلی راه حلی می سازد که در واقع 
همین تطبیق پذیری یکی دیگر از عوامل پیوند عاطفی آن ها 

با انسان ها است.
با توجه به ازدیاد جمعیت، مشکالت روحی و روانی و ورود 

ناخودآگاه ما به زندگی های مجازی، بهترین دوست و 
همیار و همکار ما در همه حال سگ ها خواهند بود.

آن ها شما را از ورود به تفکرات منفی، تشنج های درون 
خانواده و هزاران مشکل دیگر دور خواهند کرد.

این مطلب، مختصری از ویژگی های سگ ها بود که 
در اختیار شما عزیزان قرار گرفت.

در آینده با جزئیات بیشتری به درون دنیای 
شگفت انگیزشان ورود پیدا خواهیم کرد و 

موضوعات ارزشمندی در مورد این حیوان مفید 
ارائه خواهیم داد. 

* جانورشناس و رفتارشناس
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به صورت  چیز 
همه  مدرن  دنیای  در 

د، پرورش 
ی تولید می شو

ی و علم
تخصص

ن قاعده مستثنی نیست. 
یز از ای

حیونات ن

مدرن  انسان  مراه 
بردترین ه

پرکار  
سگ،

فاده های 
ود و به دلیل است

محسوب می ش

سیار 
ب دارد 

امروز 
دنیای  در  که  زیادی 

حیوانات 
ی تر از سایر 

ی تر و حرفه ا
تخصص

پرورش می یابد.

سازمان 
اولین  که   1873 سال  از 

نسل  تولید  و  پرورش 
بر  نظارت 

تا زمان 
ود آمد، 

سگ های خاص به وج

تحوالت  دستخوش  صنعت،  این  حال 

و  نسل ِکشی  کیفیت  در  و  زیادی شده 

پیشرفت های  گ 
س ارگیری 

ک به  وارد 
م

قابل توجهی ایجاد شده است.

یربنای تولید و پرورش سگ مدرن
ز

فدراسیون ها

)The Kennel Club(و ِکنل کالب ها

سازمان های نظارت بر پرورش سگ

 )KC( »برگزاری مسابقات سگ تأسیس شد»ِکنل کالب
ر پرورش و 

ر زمینة  نظارت ب
سازمانی که د

اولین 

تالیا، 
سازمان، تشکیالت مشابهی در ای

س از تأسیس این 
ود آمد. پ

نام داشت که در انگلستان به وج

ش و مسابقات سگ نظارت 
ر پرور

بر امو
دنیا تأسیس شدند تا 

ه ترتیب در سراسر 
کا و ب

، آمری
فرانسه

سازمان به 
نژادهای سگ که آن 

امور تمام 
ی از KC تأسیس شدند بر 

ه پیرو
سازمان هایی که ب

کنند. 

ی دهند.
جام م

و فرهنگی ان
وده و حمایت های علمی 

رسمیت می شناسد نظارت نم

دارند  بین المللی  فعالیت   
که UKC هستند  و   KC ،AKC ،FCI ،CKC سازمان ها 

این  معروف ترین 

در  قریباً 
ت ن ها 

سازما
این  گرچه  است.  نماینده  و  عتبار 

ا دارای  شورها 
ک از  ی 

تعداد در 
سازمان 

هر  و 

ی پرورش سگ 
ی متول

سازمان رسم
ذار و 

ا قانونگ
از آن ه م 

اما هیچ کدا د، 
د قبول هستن

یا مور
تمام دن

اعتبارسنجی می شوند.
شورهای مختلف 

ی در ک
ی غیررسم

ردادها
س قرا

نها براسا
ود و ت

محسوب نمی ش

ک نژاد خاص 
س پرورش ی

نیز براسا
متولیان سگ نیستند( سازمان هایی 

ا تنها 
ضمن آن که )این سازمان ه

سازمان SV آلمان است؛ که در سال 1899 
به صورت حرفه ای تشکل شدند که قدیمی ترین آن ها 

هرد تأسیس شد.
اد ژرمن شپ

ی و استانداردسازی نژ
ر پرورش حرفه ا

به منظو

خاص  نسل  یک  بر  ز 
تمرک با  ا 

ت شدند  تأسیس  مختلف  نژاد های 
برای  ی 

زیاد سازمان های 
مروزه 

ا

د کنند.
ی تولی

تر و تخصصی تر
ا کیفیت 

بتوانند سگ های ب

ی را در یک 
نژادهای مختلف

گرفتند که 
روه های مختلف سگ شکل 

ی براساس گ
هادهای

همچنین، ن

شورهای 
و ورزشی که در ک

د، مانند انجمن سگ های شکاری، کاری 
ی دهن

ص پوشش م
روه مشخ

گ

فرانژادی عمل 
کز و 

ص متمر
 فعالیت سگ در یک رشته خا

ن ها بر
سازما

ف فعال هستند. این 
مختل

رد و مدارکی 
قرار می گی

مورد سنجش 
ه مهارت سگ 

ژاد، بلک
ن ها نه خلوص ن

سازما
ی کنند. در این 

م

ی فعاالنی 
 و برا

بار بین المللی دارد
صادر می شود که اعت

ن فرمان پذیری و دقت سگ 
س میزا

بر اسا

تر، براساس سوابق 
ی در یک رشته خاص هستند برای انتخاب خط خونی بر

 کار تخصص
ه دنبال

که ب

معرفی  را  ها 
آزمون  ن 

ای تبرترین 
مع از  ی 

تعداد ده 
آین ی 

ماره ها
ارزشمند هستند. در ش ها، 

آن  اجداد 

 کرد. 
خواهیم
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انقالب های صنعتی دنیا شیوه های زندگی، تولید و فروش و بازاریابی را به شدت 
تحت تأثیر قرار دادند و تغییرات فراوانی در جامعه ایجاد کردند.

مشخص  قالبی  ایجاد  آن  ساده ی  تعریف  که  استانداردسازی  پروسه ی  همچنین، 
برای محصول است بر تمام حرفه ها تأثیر بسزایی گذاشت.

صنعت پرورش سگ نیز از این قاعده مستثنی نبود چنان که در ۲۰۰ سال اخیر، 
استانداردسازی تغییرات بسیاری در این صنعت ایجاد کرد.

از طرفی، مشخص کردن یک چهارچوب برای هر نژاد باعث شد گونه های زیبایی به صورت 
خالص باقی بمانند و از سوی دیگر، شروع نمایشگاه ها و مسابقات زیبایی سگ باعث شد 
عماًل سگ ها در هر نژاد به دو دسته ی Showline )الین نمایشی( و Workline )الین کاری( 

تقسیم شوند.
این  و  می گیرد  انجام  زیبایی سگ  و  ظاهر  براساس  قضاوت  عموماً  نمایشی  مسابقات  در 
موضوع منجر به این شد که پرورش دهندگان سگ های Showline، فقط به این ویژگی ها 
توجه کنند و موجب گردید تا این رده از سگ ها به لحاظ سالمت فیزیکی روز به روز افت کرده 
و دچار بیماری های مختلفی شوند. متأسفانه نژاد هایی از سگ وجود دارند که شاخه کاری 

آن ها به طور کامل از بین رفته و تنها شاخه نمایشی آن ها حفظ شده است.
حال  در  روز  به  روز  تکنولوژی،  از  استفاده  و  پرورش  شدن  نظام مند  با  کار  اما سگ های 

پیشرفت هستند.
نظارت بر پرورش استاندارد

 Kennel سازمان هایی که در جهت نظارت بر پرورش استاندارد شکل گرفتند عموماً به نام
Club شناخته می شوند و در کشورهای مختلف فعالیت می کنند. برخی از این سازمان ها 
مانند KC، FCI و AKC با کنل کالب های کشورهای بسیاری همکاری دارند و به عنوان 
در  نیز  منطقه ای  و  کشوری  مختلف  فدراسیون های  همچنین  می شوند.  شناخته  مرجع 
برخی نقاط جهان به صورت مستقل یا زیرمجموعه ای از یک سازمان بزرگ تر فعال هستند.

نژادهای خاص
تخصصی  به صورت  سازمان ها  از  تعدادی  موضوع،  این  بر  عالوه 
فقط روی یک نژاد خاص متمرکز هستند که معروف ترین آن ها 

WUSV )سازمان جهانی نژاد ژرمن شپهرد( می باشد.
استانداردهای سازمان های نظارتی با هم متفاوت و هر سازمان 
براساس سیاست ها و استاندارد های خود تعدادی از نژادها را در 
گروه بندی های مختلف به رسمیت می شناسد، در حقیقت هیچ 
سازمانی به عنوان مرجع قانونی استاندارد و نژادشناس سگ در 

دنیا شناخته نمی شود.
پیروی از یک سازمان خاص کاماًل قراردادی و براساس داشتن نماینده اجرایی در آن کشور 
و  شناسایی  طبقه بندی،  نهایت،  در  می گیرد.  انجام  اطالعاتی  و  علمی  حمایت  به  نیاز  یا 
استاندارد نژاد های مختلف با کمی تفاوت در تمام سازمان ها بدنه یکسانی دارد و تا میزان 

زیادی دارای هم پوشانی است.
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گروه بندی سگ ها
به طور کلی سگ ها در ۷ گروه طبقه بندی می شوند:

 ،)Terriers(تریرها  ،)Sporting(ورزشی  ،)Hounds(شکاری  ،)working(کاری  ،)Herding(چوپان
.)Non-Sporting(و گروه متفرقه )Toys(سگ های مصاحب

گروه چوپان
گروه چوپان شامل سگ هایی است که برای حفاظت و مراقبت از گله پرورش یافته اند. سگ های 

این گروه همکاری نزدیکی با صاحب خود دارند و قدرت عکس العمل و هوش این گروه 
باعث می شود که بسیار آموزش پذیر باشد. امروزه گونه هایی از این گروه )مثل ژرمن 

ارتش، گروه های  این مشخصات در بخش های بسیاری مثل پلیس،  شپهرد( به دلیل 
امداد، نجات و مرزبانی مورد استفاده قرار می گیرند.

گروه کاری
گروه کاری شامل سگ هایی است که به صورت چندمنظوره از قبیل؛ محافظت از ِملک و خانواده، 
گله داری، شکار و کارهای فیزیکی مثل کشیدن سورتمه، استفاده می شده اند و اکثر آن ها جزو 
باستانی ترین نژاد های سگ هستند. سگ هایی که هنوز توسط انسان ها برای کار استفاده می شوند 

در این گروه قرار دارند.
گروه شکاری

سگ های شکاری از دیرباز توسط انسان برای تعقیب و شکار حیوانات مختلف استفاده می شوند 
و با توجه به نوع شکار، هدف و شرایط جغرافیایی دارای ویژگی های متفاوتی می باشند. سگ های 
 )Greyhounds(تازی و   )Sight hounds(بینا  )Scent hounds(بویا زیرگروه های  دارای  شکاری 
می باشند، البته سگ های شکاری دیگری مثل گروه هایی از تریر، پونیترها و سترها نیز وجود دارند 

که در دسته بندی ها جزو سگ های تریر و ورزشی طبقه بندی می شوند.
گروه ورزشی

گروه سگ های ورزشی در حقیقت زیرشاخه ای از سگ های شکاری است که در گذشته برای ردیابی، 
شکار و جمع آوری ماکیان استفاده می شده اند. سگ های این گروه به دلیل شکار تخصصی ماکیان 

عموماً دارای قدرت شنای باال، پوشش پشمالوی ضخیم و ضد آب و سازگاری با شرایط سخت هستند.
گروه تریر

گروه تریر نیز در طول تاریخ به عنوان زیرشاخه ای از سگ های شکاری و آفت کش )مانند جوندگان(، در هر 
گوشه ی دنیا مورد استفاده قرار می گرفته و به این دلیل دارای گستردگی بسیار فراوانی دارند.

به عنوان  امروزه  پرپشت  و  بلند  موهای  و  کوچک  جثه های  دلیل  به  گروه  این  اعضای  اکثر  چند  هر 
این  که  است  غیرقابل باور  بسیاری  برای  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد   )Companion(همدم سگ های 

موجودات کوچک و ظریف شکارچیانی قهار هم در روی زمین و هم در زیرزمین بوده اند.
گروه اسباب بازی

گروه سگ های مصاحب )ترجمه درست نام این سگ ها، اسباب بازی است( همگی دارای اندازه های ریز و 
با تنوع زیاد در نوع پوشش،  انرژی و فعالیت پایین تری نسبت به بقیه گروه ها هستند و  سطح 

رنگ و قیافه، نظر تمام مشتریان این بخش را با سلیقه های مختلف تأمین می کنند.
و  بوده  مناسب تر  آپارتمان  در  نگهداری  برای  کم  فعالیت  و  کوچک  سایز  دلیل  به  سگ ها  این 

پرفروش ترین گروه سگ در دنیا هستند.
متفرقه )غیر ورزشی(

است،  مورد  دو  در  تنها  است(  »غیرورزشی«  اسم،  درست  )ترجمه  متفرقه  گروه  شباهت سگ های 
و  فعالیت  نوع  که  هستند  سگ هایی  گروه  این  اعضای  حقیقت  در  بودن!  چهارپا  و  خیس  دماغ های 

ویژگی های  و  تاریخچه  دارای  و  نمی گیرد  قرار  باال  کلی  دسته بندی   ۶ از  کدام  هیچ  در  آن ها  پرورش 
انحصاری هستند. اگرچه هر سازمان و نهاد تعریف هایی متفاوت درباره نژادشناسی و طبقه بندی سگ 

دارد، این گروه بندی 7 تایی به طور کلی مورد قبول واقع شده است.
چهار گروه اول این تقسیم بندی به صورت گسترده برای کار استفاده می شوند و خدمات بسیاری 

ارائه  ما  به  پزشکی  حتی  و  امدادی  نظامی،  آموزشی،  علمی،  زمینه های  در 
با  مصاحبت  وظیفه  بیشتر  در حال حاضر  بعدی  گروه  اما سه  می کنند، 
زیبایی،  برای  فقط  نادر  موارد  در  جز  به  و  دارند  عهده  به  را  انسان 

پرورش داده می شوند. در شماره های بعد بیشتر راجع به سگ های کار و نقش آن ها در کمک به 
انسان در موقعیت های مختلف سخن خواهیم گفت. 
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 امیر هوشنگ سمنانی

بیست و هفتمین دوره نمایشگاه ایران اگروفود 
۲۰۲۰ از تاریخ 13 لغایت 1۶ مهر ماه 1399 
گردید.  برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه  در 
نمایشگاه سال جاری در سایه ویروس کرونا و 
علی رغم  و  برگزار  بهداشتی  کامل  تمهیدات  با 
تعداد معدود مشارکت کنندگان در این دوره و 
نبود  بازدید عموم مجاز  برای  نمایشگاه  این که 
و منحصراً افراد متخصص و اهل فن در صنعت 
را  نمایشگاه  به  ورود  حق  کشاورزی  و  غذا 
داشتند، این نمایشگاه با همان توان، هیجان و 
نظم همیشگی خود به بهترین نحو برگزار شد.

مراسم  بدون  جاری  سال  نمایشگاه  متأسفانه 
افتتاحیه آغاز که علت آن جلوگیری از تراکم و 

رعایت مسائل بهداشتی بود.
رعایت  امسال  نمایشگاه  در  تأمل  قابل  نکته 
لحاظ  از  بازدیدکنندگان  و  شرکت کنندگان 
و  استاندارد  درنهایت  که  بود  بهداشتی  مسائل 

رعایت این مقررات انجام گردید.
شرکت کنندگان  نظرات  به  کوتاه  نگاهی  در 
توافق  امر  این  بر  همگی  امسال،  نمایشگاه  در 
میزان  بودن،  تخصصی  به  توجه  با  که  داشتند 
اکثراً  و  بود  باال  بسیار  بازدیدکنندگان  رضایت 
را  کنونی  به صورت  نمایشگاه  برگزاری  شیوه 

وناصحیح می دانستند.
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با توجه به کم تعداد بودن افراد برای بازدید، مسئولین غرفه ها وقت و انرژی بیشتری برای 
توضیح مسائل مختلف صرف می کردند و در نتیجه شرکت ها و تولیدکنندگان در این فضا 
به مراتب از سال های پیش به اهداف خود نزدیک تر شده و حضور خود را پر معناتر دیدند.

به  افراد  رضایت  و  بود  سازنده  و  مفید  مختصر،  امسال  اگروفود  نمایشگاه  ساده  زبانی  به 
میزان باالیی برآورده شد.

در حاشیه نمایشگاه امسال، بهمن حسین زاده، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اشاره کرد: رشد روزافزون نمایشگاه ها در رشد و توسعه صنعتی به ثبات در تصمیم گیری 
مجاری  از  غذایی  و  کشاورزی  محصوالت  صادرات  حوزه  در  درست  سیاست گذاری  و 

نمایشگاه های تخصصی صادرات محور امکان پذیر است.
پر  نمایشگاهی  شاهد  نیز  آینده  سال های  در  که  امیدواریم  پایان  در 
نقاط  از  نمایشگاه که همیشه  این  با شرکت کنندگان خارجی  رونق تر 
از  و  برگزارکننده  از مسئولین  باید  باشیم. در هر حال  بوده  آن  قوت 
این  با همه توان نمایشگاه را در  الدن ملکی که کماکان پر قدرت و 
به مصاحبه هایی  ادامه  در  التهاب مدیریت کرد تشکر کرد.  پر  فضای 
که خبرنگار نشریه با تنی چند از شرکت کنندگان در نمایشگاه امسال 

انجام داده اشاره می شود:
زنبورداران  تعاونی  شرکت  بازرگانی  مدیر  پور،  علی  محمدجواد 
نمایشگاه  کرونا  وضعیت  به  توجه  با  کرد:  اظهار  خراسان،  کوهدشت 

مختلف  نقاط  از  زیادی  بازدیدکنندگان  گذشته  سال های  در  چراکه  بود،  ضعیف  قدری 
به  به خاطر وجود کرونا  بود و خیلی ها  کم  امسال تعداد غرفه ها نسبتاً  اما  کشور داشتیم 
نمایشگاه نیامده بودند. اما اگر شیوه برگزاری نمایشگاه در آینده نیز به شکل کنونی باشد 
بهتر است. در مورد دست یابی به اهداف شرکت در نمایشگاه، علی پور گفت: البته نسبت 

به هزینه ای که انجام دادیم به اهداف مورد نظر دست نیافتیم.
نمایشگاه  از  ارزیابی شما  این که  به  پاسخ  در  اسدی،  فروش شرکت محسن، شهرام  مدیر 
بازدید  امسال چگونه است، گفت: به علت کرونا نمایشگاه ضعیفی بود و اکثر مردم برای 
کرونا  به خاطر  را  آن  بود که می توان  بسیار کم  بازدیدکننده متخصص  تعداد   - نیامدند. 

دانست. در مقایسه با نمایشگاه سال گذشته، آن نمایشگاه به مراتب بهتر بود.
استان  رامین  شهرستان  منحصر  غذایی  صنایع  گروه  فروش  مدیر  عیدی،  محمد  اراز 
در  بود.  به سال گذشته کمتر  نسبت  نمایشگاه  از  استقبال  به علت کرونا،  گلستان گفت: 
این چند روز نمایشگاه مراجعه کنندگان خوب و متخصص آمده بودند، که تا حدودی قابل 
قبول بود-و انتظارتمان را تا حدودی برآورده کرد. به علت محدودیت ورود، بازدیدها باید 
با دعوتنامه انجام می شد، اما اغلب شرکت های پخش و بازرگانی ها حضور داشتند. ما نیز 

برای اولین بار در این نمایشگاه حضور پیدا کردیم.
به  اما  خلوت  گفت:  نمایشگاه  شرایط  بیان  در  پاپلی،  شرکت  سهامدار  اکبری،  رضا  آقای 
لحاظ کیفیت خوب است، چون منحصراً متخصصین حق ورود داشتند. اگر نمایشگاه برای 
عموم نباشد بهتر است. سال گذشته فوق العاده شلوغ بود و کیفیت امسال را نداشت-به 

علت وضعیت بد تولید و اوضاع اقتصادی طبیعتاً استقبال نیز کمتر است.
آقای فیض مدیر بازرگانی شرکت گلدن ماکس در زمینه تولید قهوه، اظهار کرد: با توجه 
نداشت.  عمومی  جنبه  بازدید  و  داشته  تخصصی تری  جنبه  نمایشگاه  کرونا  موضوع  به 
برگزاری نمایشگاه به شکل کنونی خیلی بهتر و میزان مراجعه افراد متخصص به غرفه ها 

خیلی خوب بود.
از جنبه برآورده شدن اهداف از شرکت در نمایشگاه گفت: این جا محلی برای دید و بازدید 

با نمایندگان و تبادل اطالعات است و کمتر در نمایشگاه اتفاق جدیدی روی می دهد.
نمایشگاه  بر  مورد شرایط حاکم  در  لئونارد  فروش مجموعه  مدیر  امامی،  آقای محمدرضا 
به  نمایشگاه  تخصصی  برگزاری  موافق  نیز  من  بود.  بهتر  بودن  تخصصی  خاطر  به  گفت: 
با  روزها  این  در  بود.  بهتر  گذشته  سال  نمایشگاه  با  مقایسه  در  که  هستم  کنونی  شکل 

شرکت های پخش جدید آشنا شدیم و به هدفمان رسیده ایم.
آقای سلیم رحمتی مدیر فروش شرکت نوشینه نیز اظهار کرد: با توجه به کرونا نمایشگاه 
حضور  زیادی  کارخانجات  و  برندها  و  نداشت  را  الزم  کیفیت  آن  ما  نظر  بود-از  خوبی 
نداشتند اما به لحاظ وضعیت کرونا به اهدافمان رسیدیم. سال گذشته نمایشگاه خوب بود 

اما برگزاری نمایشگاه به صورت کنونی بسیار بهتر است. 
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می دانیم که چای سبز مجموعه ای از آنتی اکسیدانت ها و موارد مفید دیگری در جهت سالمتی است. نظیر 
ارتقاء میزان متابولیسم و دادن یک حس خوب در بعدازظهرها به جای نوشیدن قهوه است و نباید از یاد 
برد که هیچ چیزی مانند یک استکان گرم از این نوشیدنی موجب افزایش ضربان قلب یا نبض نمی شود.

اما برای بعضی ها نوشیدن زیاد چای سبز می تواند باعث کاهش مقدار آهن خون و برای یک فرد 1۶ ساله 
می تواند موجب کاهش وزن و آسیب به کبد گردد. اما چرا نوشیدن زیاد چای سبز می تواند چنین اتفاقی 

را به وجود آورد؟ در ابتدا ببینیم چای سبز چیست؟
بوته چای سبز اساساً در چین و هند رشد می کند. در حالی که چای سیاه در نقاط دیگر جهان 

نیز تولید می شود. پس از برداشت این چای، به سرعت آن ها را حرارت یا بخار می دهند 
تا روند اکسیداسیون در آن ها متوقف شود، این در حالی است که برگ های چای 

سیاه پس از برداشت، خرد و مالش داده شده و در زمان طوالنی و کافی و 
قبل از خشک شدن به اندازه کافی اکسیده می شوند.

آیا چای سبز ایمن است؟
قبل از هر چیزی اجازه دهید اشاره کنیم که نوشیدن چای 

سبز در مقادیر کم مشکلی ایجاد نمی کند، چنان که طی 
هزاران سال این چای نوشیده شده است. ثابت شده 

که چای سبز موجب کاهش سطح کلسترول خون 
می شود و امکان ابتال به امراض عروقی را بسیار 

پایین می آورد.
التهاب ها  و  اکسیداسیونی  استرس  از  همچنین 

بنابراین گفته می شود که در  می کاهد. 
هنگام نوشیدن در مقادیر زیاد، این چای 

می شود. مشکل آفرین 
اگر شما از این که 
از نوشیدن چای 

سبز خودداری کنید 
ناراحتید، الزم است یادآوری شود که این چای 
در حد غیرقابل باوری ایمن و بی خطر است. به 

ندرت گزارش شده که فردی با نوشیدن یک یا دو 
فنجان چای سبز دچار مشکل کبدی شده است. این 
مشکل زمانی اتفاق می افتد که بیش از حد متعارف از 
آن در یک روز نوشیده شود. به آن دسته از افرادی که 
مایل به نوشیدن چای سبز هستند توصیه می کنیم که 

در طول روز بیش از 4 استکان و افزون بر 1/5 اونس چای 
سبز ننوشند.

از آنجایی که چای سبز فقط از برگ ها تشکیل شده می تواند 
در هر استکان 3۰۰ تا 35۰ میلی گرم 

کافئین داشته باشد در حالی که یک 
تی بگ )Tea Bag( آن فقط 5۰ میلی گرم 

کافئین دارد. چنانچه پس از نوشیدن چای سبز 
دچار دلهره و ترس یا حالت عصبی می شوید، امکان دارد 

نسبت به کافئین حتی در مقادیر کم حساسیت 
داشته باشید. بنابراین پس از نوشیدن چای سبز بهتر 
است شرایط جسمی خود را تحت نظر داشته باشید که 
در این صورت بهتر است از نوشیدن آن صرف نظر کنید و 

از گیاهان دیگر به جای چای سبز استفاده نمایید.
به عنوان مثال Chamomile )بابونه(، ضمن داشتن 

خواص ضد التهابی مشابه چای سبز، می تواند 
یکی از بهترین جایگزین ها برای قبل از خوابیدن 
باشد و چنانچه در پی یک نوشیدنی کمک کننده 

به هضم غذا مانند چای سبز باشید، چای زنجبیل 
می تواند بهترین گزینه باشد. 

چای سبز به اندازه بخورید
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 مهندس عطیه گل باف

زمانی که اسم پاستا مطرح می شود، یک غذای چرب همراه 
با گوشت در خاطره ها نقش می بندد و موقع سرو شدن 

همراه با سس خودنمایی می کند که به آن می گوییم 
"ماکارونی" اما این غذا خیلی سبک و به سبک های متنوع 

در ایتالیا سرو می شود.
پاستا نوعی غذای سنتی ایتالیایی است که از مخلوط خمیرمایه 

آرد گندم سمولینا تهیه شده با آب و یا تخم مرغ تولید 
می شود و جزو اصلی غذاهای پایه ایتالیاست.

این ماده به دو صورت خشک و تازه تولید می شود. نوع خشک 
آن محصول کارخانه ای بوده و در تمام دنیا شناخته شده 

است و البته در مدل های محدود در کشورهای مختلف به 
فروش می رسد.

پاستای تازه به صورت سنتی و دستی تولید می شود و گاهی 
از دستگاه های کوچک پاستا سازی نیز، برای تولید آن در 

منزل استفاده می گردد. طعم بسیار متفاوت این نوع پاستا 
مهمان ها را شگفت زده می کند و نشان از مهارت آشپز دارد.

۳۱۰ شکل پاستا
هر دو این مواد چه خشک و چه تازه در 31۰ شکل مختلف تولید می شود و 13۰۰ اسم متفاوت 

دارند چرا که در هر منطقه از ایتالیا با نام خاصی خوانده می شوند.
پاستا می تواند به سه نوع کلی سرو شود: »پاستا خشک)آبکش شده(«، »پاستا در آب گوشت و 

سبزیجات« و »پاستا در فر«.
این غذا به عنوان یکی از غذاهای اصلی همیشه در میزهای 
غذای ایتالیایی وجود دارد و با توجه به اینکه با چه سسی 

سرو می شود؛ آن را نامگذاری می کنند.
برای سس این غذا می توان از انواع سبزیجات تازه 

فصل، گوشت های سفید و قرمز، خامه، پنیرهای 
مختلف و انواع صدف ها و محصوالت دریایی 

استفاده کرد.
ماکارونی ایرانی

ماکارونی که در ایران مشهور شده نام 
یکی از پاستاهای خشک است و سس 

همراه با گوشت چرخ کرده و رب 
گوجه فرنگی)سس مخصوص شهر 
بلونیا ایتالیا-بلونزه( البته با کمی 

تغییر می باشد. نکته دیگر اینکه پاستا 
در ایتالیا به اصطالح “دم نمی شود” 

بلکه پس از آبکش کردن، آن را با 
سس آماده شده مخلوط می کنند و 

حدود دو دقیقه روی اجاق گاز می ماند و 
سپس سرو می شود. برای کامل کردن این 

غذا )دارا بودن مواد مغذی برای بدن( به همراه 
پنیر پارمجان )پارمزان( رنده شده سرو می شود.

برای پاستا مدل سوپی، ابتدا مقداری گوشت قرمز 
همراه با هویج، کرفس و گوجه ساعت ها پخته می شود 

تا آب کامال طعم گوشت و سبزیجات را به خود بگیرد و پس از آبکش کردن در این آب 
مغذی شده که “برودو” نام دارد پاستا جوشانده می شود و سپس همراه با آب سرو می شود.

پاستا در فر )پاستا ال فورنو( پس از آبکش کردن پاستا و مخلوط کردن با سس موردنظر در 
ظرف مناسب فر قرار گرفته و روی آن را با پنیر موتزارال می پوشانیم و حدود بیست دقیقه در 

فر قرار می دهیم و سپس سرو می کنیم.
با نگاهی به تاریخ غذا می بینیم که این غذای به ظاهر ساده از قرن یکم بعد از میالد به 

نام های مختلف استفاده می شده و در طول سال ها با خالقیت آشپزها و ذائقه های مختلف 
غذایی به شکل های متفاوت سرو می شود.

پاستای تورتلینی
نوع دیگر پاستا که بسیار محبوب و مشهور می باشد پاستای پر شده است که 

تورتلینی نام دارد و به صورت دستی تهیه می شود و خمیر با مایه ای از گوشت، 
اسفتاج و یا پنیر پُر می شود و سپس به طبخ می رسد.

افسانه های بسیاری در مورد پاستا در ناپولی )شهری در جنوب ایتالیا( نقل 
می شود که ازجمله آنها آوردن پاستا توسط مارکوپولو از چین به ایتالیا است و 
آن را به صورت غذایی شبیه به الگانا )صفحه هایی از خمیر که در روم باستان 
استفاده می شد( معرفی کرد. این غذا توسط مجله ای در ایاالت متحده به مردم 

این کشور معرفی شد و مورد توجه قرار گرفت. برخی نیز معتقدند که این غذا در 
ایتالیا به لحاظ تجارت در قرون وسطی تولید شد. این ماده غذایی به خاطر خشک 

بودن و ماندگاری زیاد محبوبیت بسیاری را دارا است.
ماکارونی ایرانی بر سر سفره ایرانی

با توجه به این که در ایران بیش از 1۲۰ کارخانه تولید ماکارونی تحت استاندارد 
فعال است و ساالنه نزدیک به 7۰۰ هزار تن انواع ماکارونی در طعم ها، رنگ ها و 
شکل های مختلف تولید می شود که ذائقه ایرانی تا دو برابر این مقدار را می طلبد. 

به نظر می رسد تنوع غذایی، قیمت مناسب و شایستگی ماکارونی در مراسم مهمانی ها و 
جشن ها بتواند میزان تولید را به دو تا سه برابر برساند. 

... 
ی و

انواع پاستا، ماکارون

ده
ود ش

ی« محد
ارون

غذایی که در ایران به نام »ماک
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 ماهور مختاری

روغن ها پای ثابت تمام آشپزخانه ها هستند. همگی متشکل 
از چربی و کالری اند که خواص شیمیایی آن ها بر سالمتی 
و  بحث  موجب  امر  این  که  دارد  متفاوتی  اثرات  انسان 

جدل های بسیاری گردیده است.
انواعی از این روغن ها نظیر زیتون، نارگیل، کانوال، آووکادو، کلزا 
و کنجد، تقریباً در تمام قفسه های آشپزخانه ها دیده می شود، 
اما چگونه بدانیم که کدام یک از این روغن ها را باید مصرف 

و یا کنار بگذاریم.
شیرینی ها  و  خوراک  انواع  تهیه  و  طبخ  در  که  روغن هایی 
یا  و  میوه ها  گیاهان،  دانه  آجیل ها،  از  می رسند  مصرف  به 
قبیل  از  به روش های مختلفی  به دست می آیند که  غالت 
لِه  و  کردن  خرد  یا  و  فرآوری  فشار(،  )تحت  کردن  پِِرس 

کردن تولید می شوند.
می شوند  دسته بندی  ویژگی هایشان  مبنای  بر  روغن ها  این 
غیراشباع.  و  نیمه اشباع  اشباع،  روغن های  از:  عبارتند  که 
این  در  چرب  اسیدهای  نوع  براساس  دسته بندی ها  این 

روغن ها است.

سالماست؟

در سال های اخیر، روغن نارگیل که در حدود 9۰ درصد آن از نوع چربی های اشباع است، 
اساتید  از  یکی  گفته  طبق  اگرچه  گرفته،  قرار  مصرف کنندگان  پسند  مورد  بسیار 

اپیدمیولوژی دانشگاه هاروارد، این روغن )سم خالص( است.
مصرف روزانه ۲۰ گرم برای زن ها و 3۰ گرم برای مردها از چربی های اشباع، بدن آن ها را 

برای تولید کلسترول و افزایش خطرات بیماری های قلبی عروقی آماده می کند.
اسیدهای چرب ساخته شده که در صورت داشتن یک  از  زنجیره ای  از  ملکول های چربی ها 
اتصال تبدیل به اسید چرب اشباع و در صورت داشتن ۲ اتصال تبدیل به اسید چرب غیراشباع 

می گردند. به طور کلی سه نوع اسیدچرب بر اساس طول اتصاالت وجود دارد:
• اسیدهای چرب با زنجیره های کوتاه

• اسیدهای چرب با زنجیره های متوسط
• اسیدهای چرب با زنجیره های طوالنی.

از این سه دسته، اسیدهای چرب با اتصاالت کوتاه و متوسط مستقیماً وارد جریان خون 
منتقل  کبد  به  اتصاالت طوالنی  با  اسیدهای چرب  اما  تولید می کنند،  انرژی  و  می شوند 

شده و در آنجا موجب افزایش کلسترول بد خون می شوند.
اما  شده،  گفته  زیادی  مطالب  نارگیل  روغن  خواص  مورد  در  اخیر  سال های  در  اگرچه 
زمانی که با سایر روغن ها مقایسه شد معلوم گردید که حاوی اسیدهای چرب اشباع است.

به ویژه  استفاده شود،  پایین  اشباع  با درجه  از چربی های  توصیه می کنند که  کارشناسان 
روغن هایی که دارای امگا 3 و امگا ۶ هستند و سطح کلسترول کمتری دارند.

در یک بررسی در رابطه با جایگزینی روغن زیتون با برخی دیگر از چربی ها، معلوم گردید 
و  می یابد  کاهش  معنی داری  شکل  به  زیتون  روغن  مصرف  در  قلبی/عروقی  عوارض  که 
جایگزین کردن آن به جای کره حیوانی، مارگارین، مایونز یا چربی های دامی، بین 5 تا 7 

درصد خطر عوارض قلبی را کاهش می دهد.
رقم  یک  به  درنهایت  و  شد  انجام  نفر  هزار   1۰۰ روی  سال   ۲4 مدت  طی  بررسی  این 
15 درصدی در کاهش این عوارض منجر گردید. اما این به آن معنا نیست که بالفاصله 
روغن زیتون را جایگزین سایر روغن ها بنماییم. به هر حال روغن زیتون در زمره بهترین 
در  گوارش،  دستگاه  برای  بودن  مفید  بر  عالوه  آن که  ضمن  است،  خوراکی  روغن های 

جلوگیری از روند سرطان ها و بهبود دیابت نوع ۲ نیز موثر است.
و  میوه ها، سبزی ها  انواع  از  مملو  که  مدیترانه ای  غذایی  رژیم  با  مترادف  را  زیتون  روغن 
حبوبات است می دانند. برخی اعتقاد دارند که مزایای رژیم غذایی مدیترانه ای نه تنها به 
خاطر روغن زیتون فراوان در آن است، بلکه به دلیل امکان افزایش کلسترول خوب خون 
می باشد. روغن زیتون خالص به دلیل استخراج از میوه، دارای مقدار زیادی آنتی اکسیدانت و 

ویتامین E است که عناصر مهمی در مقابل کلسترول بد خون می باشند.
شاید نقطه ضعف روغن زیتون مقاومت کم آن در مقابل حرارت 
باال است که به اصطالح زود می سوزد و دود تولید می کند که در 
است  بهتر  بنابراین  می رود.  بین  از  آن  مفید  خواص  صورت  این 
آن  خواص  تا  نشود  داده  حرارت  زیتون  روغن  اساساً  که 
حفظ گردد چرا که حرارت دادن آن تا 1۲4 درجه بر 

پلی فنل های آن اثر منفی می گذارد.
مشخص  وضوح  به  گردید  ارائه  مطلب  این  در  آن چه 
می نماید که طرفداران چربی های اشباع باید به خاطر 
سالمتی خود به سمت چربی های غیراشباع و گیاهی، 
از  استفاده  تغییر مسیر دهند، هر چند محدود کردن 

چربی ها بسیار پسندیده تر است. 

کدام

روغنآشپزی
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 معصومه صالحی وزیری

بر  درختی ها  و سر  میوه  انواع  که  است  ماه  بر چهار  افزون 
شکل های  و  رنگ ها  در  فروشی  میوه  مغازه های  پیشخوان 
با  ایران  فصل  چهار  سرزمین  می کنند.  خودنمایی  مختلف 
امکانات خدادادی و طبیعی تقریباً در تمام طول سال قادر 
چراکه  است،  میوه ها  تمامی  به  جامعه  نیازهای  تأمین  به 
ایران یکی از ده کشور معتبر تولیدکننده میوه جهان است 

و در جایگاه هشتم قرار دارد. 
انواع  تن  میلیون   ۲۰ حدود  در  سالیانه  متوسط،  به طور 
به  آن ها  از  زیادی  بخش  متأسفانه  که  می شود  تولید  میوه 
روند  در  میوه ها  پذیری  آسیب  همزمان،  رسیدگی  دلیل 
بازارهای  به  روستایی  مناطق  از  برخی  دوری  حمل ونقل، 
گاه  که  و...  هزینه ها  رفتن  باال  و  قیمت ها  کاهش  تقاضا، 
به صورت  می شود،  محصوالت  این  از  درصد   3۰ حدود  در 

باغداران بدانند معجزه ای در راه نیست 

ارزش افزوده در میوه های خشک

بخش  جلوی  می توان  حالی  که  در  می رود  بین  از  ضایعات 
از  ممانعت  در  اساسی  نکته  گرفت.  را  ضایعات  این  از  زیادی 

ضایع شدن میوه ها، پذیرفتن توانمندی تبدیل این محصوالت 
به کاالهایی با ارزش افزوده بیشتر و کسب درآمد افزون تر است. 

متأسفانه باغداران دارای یک ویژگی منفی تاریخی در عرضه محصوالت خود 
هستند و آن احساس پیوستگی ارگانیک با دالالن و واسطه ها است که اگر آن ها نباشند 
به دلیل همین  باغ ها  بسیار دیده می شود که محصوالت  داد.  انجام  نمی توان  هیچ کاری 
راهکارهای  یافتن  و  کنجکاوی  عدم  معلومات،  کسب  و  ابتکار  نداشتن  ناتوانی،  احساس 
مثبت و مفید در تبدیل مازاد محصول به کاالهای با ارزش تر، هزاران تن محصول در پای 
درخت ها فاسد شده و یا روی درخت ها خشک می شوند و در بهترین حالت به خوراک دام 

تبدیل می گردند. 
با تفکیک محصوالت در زمان برداشت می توان میوه های درجه ۲ و 3 را از طریق خشک 
و  اطالعات  کسب  امروزه  کرد.  تبدیل  افزوده  ارزش  با  و  پسند  مشتری  کاالیی  به  کردن 
دانش الزم برای انجام چنین اموری با سهولت کامل و از منابع اینترنتی و دنیای مجازی 
امکان پذیر است، اگرچه از قدیم االیام خشک کردن میوه هایی مانند انگور، برگه های هلو، 
اما در شرایط کنونی مطلوبیت میوه های خشک  بوده است،  و... مرسوم  و قیسی  آلو  زرد 

حتی در زمان وجود آن ها به صورت تازه خوری نیز مشاهده می شود. 
کشورهای پیشرو در تولید و صادرات میوه خشک 

و  تولید  در  مناسبی  جایگاه  اما  دارد  را  میوه  تولید  در  هشتم  مقام  ایران  که  حالی  در 
اول  دارد،  وجود  اساسی  علت  دو  کاستی  این  برای  که  ندارد  خشک  میوه های  صادرات 

تولید  از  و حمایت  برنامه ریزی، سرمایه گذاری  در  دولتمردان  و  و دوم مسئوالن  باغداران 
این گونه از محصوالت است. 

دکتر اسفندیاری مدیرکل صنایع تبدیلی وزارتخانه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: 
در حالی که ترکیه در صادرات میوه تازه و خشک عقب تر از ایران بوده، اما اکنون جلوتر 

از ما قرار دارد و در رتبه چهارم جهانی قرار گرفته است.
تهران  بازرگانی  اتاق  تبدیلی  صنایع  و  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  فرشچیان،  احمدرضا 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر صادراتی در حوزه میوه های 
خشک نداریم و بیشتر میوه تازه صادر می کنیم. عالوه بر ترکیه، کشورهای دیگری مانند 

تایلند، چین، آمریکا و... در این عرصه فعالند. 
میوه های  صدور  به  همچنان  جهان،  و  کشور  آن  در  کرونا  بیماری  شیوع  علیرغم  ترکیه 
خشک خود ادامه می دهد به گونه ای که در نیمه اول سال ۲۰۲۰، مبلغ ۶۰۶/5 میلیون 
دالر میوه خشک صادر کرده و این در حالی است که صادرات ما کمتر از 1۰ میلیون دالر 

بوده است. 
ما کجا، آن ها کجا

و  تولید  در  اما  است،  تن  میلیون  یک  در حدود  ترکیه  و  ایران  میوه  تولید  مقدار  تفاوت 
صادرات میوه های خشک تفاوت های معناداری وجود دارد. در پایان برای چند پرسش باید 

پاسخ های معقول و مستند یافت: 
1- چرا باغداران ما عالقه ای به خشک کردن میوه های مازاد ندارند؟ 

تبیین موضوع و  از سوی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در  ۲- چرا هیچگونه حرکتی 
آموزش باغداران دیده نمی شود؟ 

3- چرا شرکت های تعاونی روستایی که خود مسئولیت های تعریف شده ای در زمینه های 
تولید و بازاریابی محصوالت کشاورزی دارند، اساساً به چنین اموری توجه نمی کنند؟ 

تولید  زیرساخت های  و  زمینه ها  ایجاد  در  محرک  به عنوان  خصوصی  بخش  چرا   -4
میوه های خشک به میدان نمی آید؟ 

5- چرا دولت هیچگونه توجهی به این امر از جهات اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در 
تولیدات باغی ندارد تا جلوی 3۰ درصد ضایعات محصوالت گرفته شود؟ 

در پایان الزم به ذکر است که باغداران ما باید بدانند هیچ معجزه ای چه از سوی مسئوالن 
و چه از طرف دالالن و واسطه ها در راه نیست، بلکه باید خودشان آستین باال بزنند. 
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و  ها  میوه  نگهداری  امکانات  که  دور  بسیار  زمان های  از 
وجود  امروزی  به صورت  گوشتی  مواد  حتی  و  ها  سبزی 

نداشت، ساده ترین راه، خشک کردن آن ها بود.
راه های  بهترین  از  یکی  سبزی ها  و  میوه ها  کردن  خشک 
ضایعات  و  هدررفت  جلوی  می تواند  و  است  آنها  نگهداری 
و  باغدار  برای  که  حالی  در  بگیرد،  را  سبزی ها  و  میوه ها 

کشاورز ارمغان ارزش افزوده را نیز در پی خواهد داشت.
برای  آنها  از  می توان  که  دارد  وجود  مختلفی  روش های 
عین  در  که  کرد  استفاده  و سبزی ها  میوه ها  کردن  خشک 

حال، زمان و تالش بسیار کمی نیاز دارند.

روش های خشک کردن میوه ها و سبزی ها

گرفتن آِب میوه ها و سبزی ها
خشک کردن در مجاورت هوا و یا به صورت آفتابی

خشک کردن در مجاورت هوا می تواند شامل پهن کردن بر روی یک سطح صاف زیر نور 
خورشید و یا در سایه باشد. روش دیگر این که می توان آنها را روی رشته ای از طناب در 
مادربزرگم سیب های  یاد می آورم  به  دارد و خشک کرد.  قرار  نور خورشید  یا در  و  سایه 
با قرار  درشت را برای استفاده های بعدی خشک می کرد و در زمستان های سرد، مجدداً 

دادن آن ها در آب گرم ، “پای سیب خشک” درست می کرد.
خشک کردن در هوا

از  که  باشید  داشته  بیاد  کنید،  خشک  هوا  مجاورت  در  را  هایتان  میوه  می خواهید  اگر 
ریسمانهای نخی یا الیافی شبیه آن استفاده کنید. توجه داشته باشید که همه موادی که 
خشک می شوند را شما می خورید بنابراین نباید از موادی استفاده کنید که رنگ و مواد 

شیمیایی با مواد داخل میوه ها و سبزی های شما ترکیب شود.
خشک کردن در آفتاب یا روش آفتابی

برای خشک کردن در نور خورشید، حتما باید از یک سطح تمیز مانند چوب و یا پارچه 
استفاده کرد که نور به طور کامل به آن بتابد و از زیر ان هم هیچگونه الودگی به مواد نرسد.

• میوه یا سبزی های خود را به صورت یک الیه روی صفحه مرتب کنید و چند روز 
در آفتاب گرم بگذارید. میوه ای که ریز خرد شده فقط ممکن است یک 

روز طول بکشد تا کامال خشک شود.
این یک روش عالی برای تهیه گوجه فرنگی خشک شده در 

نور خورشید و صرفه جویی در هزینه ها است.
در یک  را  آن  مواد غذایی خشک شد،  • هنگامی که 

ظرف قرار داده و محکم بپوشانید.
• اگر کامال مطمئن هستید که هیچ رطوبتی باقی 
در  را  شده  خشک  مواد  می توانید  است،  نمانده 

یک محفظه یا کمد ذخیره کنید.
• اگر هنوز مقداری رطوبت باقی مانده و مطمئن 
در  را  آنها  باشد،  کامال خشک شده  که  نیستید 

جای خنک نگهداری کنید یا فریز نمایید.

خشک کردن با اجاق گاز
از  روش دیگر خشک کردن، استفاده از گرمای فر بعد 

پختن مواد غذایی است.
ورقه  یک  روی  را  شود  خشک  می خواهید  که  چیزی  هر   •

یک  از  باشد،  چسبنده  هلو  مانند  اگر  دهید.  قرار  فویل(  کوکی) 
صفحه سیلیکونی نچسب استفاده کنید، چون هیچ چیز به آن نمی چسبد.

• سپس از گرمای فر برای خشک کردن می توان استفاده کرد. موادی را که می خواهید 
خشک کنید روی سینی فر قرار داده و در همان حال بگذارید تا فر خنک شود. این روش 

اگرچه زمان بر است ولی چیزی نمی سوزد.
استفاده از میوه های خشک شده

قرار دادن در آب گرم  با  یا  و  را می توان همانطور که است خورد  میوه های خشک شده 
قابل  کامال  اما  نمی گردند،  بر  اولشان  حالت  به  آنها  البته  کرد.  نرم  و  تازه  را  آنها  دوباره 
تازه  میوه  از  غلیظ تر  بسیار  آنها  قند  میزان  که  باشید  داشته  توجه  استفاده خواهند شد. 
خواهد بود، بنابراین هنگام مصرف، سطح شیرینی را طبق دستور العمل های پزشک خود 

تنظیم کنید.
بسیار  فضای  به  چراکه  کرد،  نگهداری  طوالنی  مدت  برای  می توان  را  سبزی های خشک 
کمتری نسبت به سبزی های تازه نیاز دارند. هنگامی که آنها را دوباره می خیسانید تا تازه 
شوند، فضای مورد نیاز آنها دو برابر می شود، بنابراین در هنگام استفاده از آنها به این نکته 

توجه داشته باشید و ظرف مناسبی انتخاب کنید. 
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موجب   1985 سال  در  زمین  سیاره  ازن  الیه  در  افزایش  به  رو  حفره  یک  کشف  هشدار 
ممنوعیت استفاده از CFC ها و سایر تخریب کنندگان شیمیایی الیه ازن شد که در نتیجه آن 
اشعه های خورشیدی حفظ  از  را  زمین  که  ازن  گاز  از  محافظ  پوششی  الیه  اکنون  ممنوعیت، 

می کند در حال ترمیم می باشد.
سال گذشته سازمان ناسا اعالم کرد که حفره به وجود آمده در الیه ازن نسبت به زمانی که 
کشف گردید، در حال کوچک شدن است. یافته های آکادمی علوم سلطنتی انگلستان نشان داده 
ازن اضافه شده است.  به مقدار   2ppb ازاء هر ده سال در حدود به  از سال های دهه 198۰  که 
قرار داده و آسیب های  تأثیر  را تحت  از جهان  ازن، مناطقی  افزایش  از  این میزان  بر آن،  عالوه 
جدیدی به گیاهان سرتاسر دنیا وارد کرده است که این تأثیرات، قابل مقایسه با عوامل دیگری از 

قبیل آفات، بیماری های گیاهی، باال رفتن حرارت و خشکسالی است.
شدن  گرم  آینده  که  داد  نشان   ۲۰17 سال  در  بررسی  یک 
کره زمین و روند رو به ازدیاد آلودگی ازن در آمریکا، می تواند 
درصدی  گندم، ۲8  در محصول  درصدی  کاهش 13  موجب 
در سویا و 43 درصدی در ذرت تا سال ۲۰5۰ در مقایسه با 

سال ۲۰۰۰ گردد.
تا رابطه ای بین  دانشمندان در سرتاسر جهان سعی می کنند 

مقدار ازن و چگونگی واردشدن آسیب به گیاهان بیابند.
در هنگام آفتاب، مقدار غلظت ازن افزایش می یابد که این امر مسئله بسیار مهمی برای کشورهایی 

مانند نروژ است که در تابستان ساعات بسیار زیادی تحت تابش نور آفتاب قرار دارند.
تأثیرات ازن بر سالمتی

 )O3( که یکی از مواد الزم برای ادامه حیات است، ازن با 3 اتم )O2( در مقابل، اکسیژن با ۲ اتم
بافت  روی  بر  ازن  انسان ها،  در  دهد.  قرار  منفی  تأثیرات  تحت  را  حیوانات  و  گیاهان  می تواند 
شش ها اثر نامناسب می گذارد و به دلیل مسدود کردن کیسه های هوایی )Alveoli( در شش ها، 
سرفه های  و  آسمی  حمالت  تنفس،  زمان  شدن  کوتاه  قبیل  از  تنفسی  مشکالت  بروز  موجب 
ایجاد مشکل  نظیر  باعث عوارضی  بودن در درازمدت، می تواند  ازن  شدید می گردد. تحت تأثیر 
در رشد شش ها در کودکان گردد. مقدار سطح ازن باال در مناطقی از جهان مانند آمریکا، نروژ، 
هندوستان، چین و پاکستان اندازه گیری شده است که به معنای تحت تأثیر بودن محصوالت 

کشاورزی این مناطق نیز می باشد.
نابود شدن محصوالت غذایی

زده  تخمین  و  می کند  نابود  را  نفر  میلیون  غذایی 94  مواد  سالیانه  هندوستان،  در  ازن  شدت 
می شود که طی ۲ دهه گذشته، هندوستان به شدت تحت تأثیر ازن در سطح اراضی کشاورزی 
در  سالیانه  که  است  آمده  کانپور  تکنولوژی شهر  انستیتو  از  گزارش  در یک  است.  گرفته  قرار 
حدود 9 میلیون تن گندم و ۲/۶ میلیون تن برنج در یکی از آلوده ترین مناطق هندوستان به 
ازن، از بین می رود. مطالعات انجام شده در ایالت پنجاب، اوتارپرادش، بیهار و بنگال غربی نیز 
ایاالت در ماه های زمستان و به دلیل  نشان داده که دو سوم از محصوالت غذایی سالیانه این 

آلودگی های ازن صدمه می بینند.
کاهش ازن

قرار  ازن  تأثیر  تحت  شدیداً  غذایی  محصوالت  تولید  عرصه  در  هندوستان  و  چین  کشورهای 
دارند، ضمن آن که این دو کشور باالترین رشد جمعیت را در جهان داشته و لزوماً به مواد غذایی 
بیشتری نیاز دارند. تعداد اتومبیل ها در سال ۲۰13 در هندوستان 13۰ میلیون بود که حاصل 
این تعداد وسیله نقلیه، افزایش اکسیدنیتروژن و سایر ترکیبات آالینده بوده است. این ترکیبات 

موجب تجمع ازن و گرم شدن گرمای جهانی می شوند.
خسارات ازن بر محصوالت کشاورزی ایران

ارائه دهد صورت  وارده  از خسارات  آزمایشات دقیقی که نشانی  ایران مطالعات و  متأسفانه در 
نگرفته و یا این که اطالعات آن به جامعه عرضه نشده است، نه کشاورزان، نه بخش کشاورزی و 

نه حتی نهادهای ذی ربط از آن خبری ندارند.
راهکارها

بکارند.  ازن در هوا کمتر است  پیشنهاد می شود که محصوالت زمستانی را در زمانی که مقدار 
دیگر توصیه نیز، تولید واریته های جدید گندم و برنج است که نسبت به ازن حساسیت کمتری 
اَشکال  به  و  زیاد  یا  بتوانند در درجات حرارت کم  گیاهانی که  تولید  باشند. همچنین،  داشته 
بر محصوالت  ازن  آالینده  تأثیر  با  مقابله  راهکارهای  از  دیگر  یکی  نمایند  نمو  و  رشد  متفاوت 

غذایی است. 

محصوالت غذایی اساسی برای میلیون ها انسان در سرتاسر 
است.  افتاده  خطر  به  ازن  مقدار  رفتن  باال  دلیل  به  جهان 
و  گرفته  قرار  مخاطره  بیشترین  در  زیادی  کشاورزان 
دانشمندان در حال حاضر در پی به عمل آوردن گیاهانی با 

مقاومت بیشتر نسبت به ازن هستند.
همانند  و  دارد  قرار  زمین  اتمسفر  باالیی  الیه  در  ازن  گاز 
خورشید  بنفش  ماوراء  اشعه های  تابش  جلوی  محافظ  یک 
بر روی  ازن  زیاد  را می گیرد، ضمن آن که غلظت  به زمین 
زمین برای سالمت انسان مضر بوده و اکوسیستم و زندگی 

گیاهان را نیز به خطر می اندازد.
دود  ِمه  اصلی  اجزاء  از  یکی  ازن 
بین  واکنش  حاصل  دود  مه  این  است. 
ناشی  آالینده های  و  اکسیدنیتروژن 
نیروگاه های  و  اتومبیل ها  اگزوز  از 
نور  حضور  در  الکتریسیته  تولیدکننده 

ماوراء بنفش خورشید است.


