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یک مرد
نه با تعداد شکست ها و زمین خوردن ها

بلکه با سرعت بلند شدن از زمین
محاسبه می شود

»برجام کشاورزی و بایدن«

تأثیرگذار  دنیا  در  نفت  و  بورس  و  اقتصاد  بر  قاعدتاً  بایدن  جوی  انتخاب 
است و احتمال دارد با ایران هم )به شرط ها و شروط ها( در رابطه با برجام 
و... به تفاهم هایی برسد و عالوه بر آن، حتی قبل از انتخاب، مورد استقبال 

کشاورزان نیز قرار گرفته است.
پرتره بزرگ این رئیس جمهوری که دو، سه ماه دیگر ُمهر 79 سالگی 
بر شناسنامه اش حک می شود در یک مزرعه 27 هزار هکتاری در ورونای 
هزار  مزرعه دار 27  و  کشاورزان  رضایت  از  نشانه ای  که  بست  نقش  ایتالیا 

هکتاری و صدور مجوز برای این کار بود. 
نیست  بایدن  به  کشاورزان  تمایل  از  قطعی  نشانه ی  گرچه  تبلیغ  این 
اهمیت  و  کار کشاورزی  مزرعه،  به  بایدن  توجه  اما می تواند موجب جلب 

کارآفرینی و سرمایه گذاری در آن باشد.
وزیر  به عنوان  را  شخصی  چه  بایدن  ببینیم  تا  بمانیم  منتظر  باید 
کشاورزی امریکا )و اگر امریکا هم جهادکشاورزی داشت وزیر جهادکشاورزی 
با  همکاری  به  نگرشی  چه  کشاورزی  وزیر  و  می کند  معرفی  کشور!(  آن 

بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران خواهد داشت.
در حال حاضر گرچه ظاهراً کشاورزی و غذا از تحریم ها معاف است اما 
به دلیل تحریم های بیمه، حمل ونقل و مبادالت بانکی و سختی های صدور 
... و  باکیفیت، مواد ژنومیک و دانش فنی و  وزیرا، امکان خرید نهاده های 
انتقال آن به ایران و از طرفی فروش محصوالت منحصربه فرد ایران مانند 

زعفران و پسته و ... به امریکا ممکن نیست.
بر این ها بیفزایید برپایی نمایشگاه ها و سمینارها )پس از کرونا( اعزام 
هیأت های تخصصی، پذیرش دانشجو در رشته کشاورزی در دانشگاه های 
همه جانبه  تحریم های  رفع  به  نیاز  که  کشاورزی  موارد  دیگر  و  امریکا 

حداقل در بخش کشاورزی و مسائل مرتبط دارد. 
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علم و دانش کشاورزی اگر آرشیو یا در سینه دانشمند و محقق حبس و 
ندارد  پوشه ها  و  ورقه ها  گرفتن  غبار  و  فراموشی  جز  نتیجه ای  شود،  دفن 
مقایسه  دادن،  یاد  دادن،  نشان  با  همراه  ترویج(  )رواج،  آن  انتقال  تنها  و 
کمتر  هزینه  بیشتر،  بهره وری  می تواند  که  است   ... و  شهادت  قضاوت، 
در  این که  به ویژه  کند  تداعی  را  بهتر  مصرف  بازار  و  متفاوت تر  محصول 
ایران، فاصله اجتماعی، بینش و دانش و دسترسی به اطالعات بین کشاورز 
بسیار  پیش،  دهه  چهار  سه،  در  حداقل  کشاورزی  مروج  و  )بهره بردار( 

معنی دارتر بود.
از طرفی، روستایی و کشاورز به ِصرف دیدن یک فیلم یا بروشور یا تبلیغ، 
یا  استاندارد  بذر  به  تولیدی خودمصرفی،  بذر  به جای  تا  نمی شده  مجاب 

هیبرید روی آورده یا روش کاشت غرقابی را تغییر دهد یا ...
کشاورزی  شده  عملیاتی  دانش  و  علم  کشاورزی،  مروج  که  بود  این 
توان  تمامی  با  همراه  کاشت«،  زمین  دانش  با  که  »کشاورزی  هدف  با  را 
تخصصی، ابزار و روش های های ترویجی، خطابه ای، جدلی، مناظره ای و... و 
در مواردی با ابداعاتی شخصی برای نزدیک شدن به روستاییان و ورود از 

دروازه باورهای آنان به کار می گرفت.
در  سنتی  به صورت  پیش  سال  هزاران  از  البته  روش ها  این  مجموعه 
تمدن،  با  همزمان  که  دنیا  کشورهای  نخستین  از  یکی  به عنوان  ایران 
یکی  و  می شده  اِعمال  کرده  پایه گذاری  را  کشاورزی  ترویج  و  کشاورزی 
غنی تر،  و  بهتر  زمین های  جستجوی  همواره  ایرانی ها  مهاجرت  دالیل  از 

دانه های پربازده و به نوعی ترویج و رواج یافته های نو بوده است.
زمین  آمده »سومین جایی که  نیز  اوستا  در  تاریخی  روایات  براساس 
شادمان تر است، آنجا است که کسی از خداپرستان، بیشترین غله را کشت 

کند و بیشترین گیاه را بکارد«.
سال   175 حدود  و  1945)میالدی(  سال  در  اروپا  بعد،  سال  هزاران 
قبل از تأسیس F.A.O ترویج را آغاز و »جیمز استوارت« پدر ترویج نوین 
کشاورزی نامیده شد و البته در ایران نیز نخستین تابلو اداره رسمی ترویج 
نصب  ترویج  ساختمان  در  سر  بر  1327)خورشیدی(  سال  در  کشاورزی 
گردید و مروجین کشاورزی جایگاه ویژه یافتند و همواره قدر می دیدند و 

در صدر می نشستند.

ترویج، فرزند مظلوم زمانه

کشاورزی که با دانش زمین کاشت 
ز هر یک تخم هزاران تخم برداشت

بازنشستگان و شاید معدودی از کارشناسان شاغل به یاد دارند؛ سه، 
ترویج  سازمان  استیشن های  آهو  و  جیپ ها  لندرورها،  پیش  دهه  چهار 
وزارت کشاورزی وقت با صندوقچه های مملو از بروشور، کتابچه راهنمای 
سموم  از  نمونه هایی  و  دامی  داروهای  و  واکسن ها  برخی  و  کشاورزی 
از  میلی متری   8 فیلم  حلقه های  و  آپارات  دستگاه  یک  البته  و  دفع آفات 
روستاها،  و  کشاورزخیز  شهرهای  به  آنجا  از  و  استان ها  مراکز  به  تهران 
در  و  می شدند  اعزام  و...  روستایی  تعاونی  زراعی،  سهامی  شرکت های 
به تشریح روش های کشاورزی و معرفی  مزارع، دامداری ها و مرغداری ها 
برخی  نحوه تشخیص  دامپزشکی  مروجین  یافته های جدید می پرداختند. 
و  آمپول  تزریق  یا  دارو  خورندان  طریق  و  طیور  و  دام  بیماری های  از 

واکسن و غیره را آموزش می دادند.
با  با کشاورزان، هم زبان  سپاهیان ترویج و کارشناسان ترویج رودررو 
آنان به آموزش علمی ضدعفونی بذور، انتخاب زمین، نحوه شخم زدن و 
کاری،  ردیف  و  پشته بندی  و  زدن، طریق جوی  دیسک  اندازه  آن،  عمق 

آبیاری و... می پرداختند.
برای  مردم  ترغیب  به  ترویج  ماشین های  بلندگوهای  نیز  مواردی  در 
دیدن  و  عشا  و  مغرب  نماز  از  بعد  دهستان  یا  شهر  میدان  در  حضور 
و  می افتاد  کار  به  آپارات  هنگام  و شب  می زدند  دست  ترویجی  فیلم های 
فیلم های ترویجی، اصول کشاورزی نوین و نوین تر را نشان می دادند که در 
این میان فیلم های ترویجی تبلیغاتی شرکت های چندملیتی متروپل مانند 
و  آفات  با  مبارزه  نحوه  تبلیغی  ترویجی،  فیلم های  با   ... و  بایر  و  هوخست 
بیماری های گیاهی، دامی با کارگردانی حرفه ای و صفحه آرایی و حتی در 
با  مناسبت هایی  به  و  مروجین  قالب  در  از هنرپیشه ها  بهره گیری  مواردی 
فیلم  پایان  تا  را  نموده و کشاورز  را دوچندان  فیلم  آواز، جذابیت  و  رقص 

نگه می داشت.
در  ترویج  سپاه  همراهی  با  صادرات  بانک  کارمندان  نیز  مواردی  در 
روستاها برای کشاورزان حساب پس انداز افتتاح می کردند و به هزینه بانک 
مبلغ 5 تومان به کشاورز هدیه می دادند تا زمان کشت و کار بتواند از آن 

بانک وام کم بهره بگیرد و اقدام به خرید نهاده بنماید.
به  پیشرو  کشاورزان  دادن  مهاجرت  مانند  ترویجی  دیگر  روش های 
مناطق کمتر توسعه یافته کشاورزی اعمال می شد. از جمله انتقال تعدادی 
خانوارهای کشاورز از باغ بهادران، ِسِده و یزد خواست اصفهان )دهه 40( و 
کشاورزان یزدی که به مناطقی از خوزستان انتقال یافتند و دولت اراضی 
رایگان در اختیار آنان قرار داد و روستاییان و کشاورزان، روش های جدید 
کشاورزی به ویژه کاشت، داشت، برداشت محصوالت سبزی و صیفی را از 

آنان یاد گرفتند که درنتیجه کشاورزی استان خوزستان متحول شد.
بودجه،  بیشترین  باید  قلب کشاورزی  به عنوان  ترویج  نظر می رسد  به 
امکانات و ردیف های استخدامی، تجهیزات و دستگاه ها را در اختیار داشته 
به  دان  تبدیل  ضریب  و  تن   9 به  گندم  تن  سه  میانگین  مثاًل  تا  باشد 

گوشت مرغ به 1/7و... برسد. 
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 عبدالحسین کاظمی

شده  ما  کشور  پیچیده  و  غامض  مسائل  از  موضوع  این 
سیاست گذاران  وقتی  که  دارد  سری!  چه  و  چرا؟  که  است 
جامعه  از  بخشی  از  حمایت  برای  تصمیمی  می خواهند 
است  گونه ای  به  سیاست گذاری ها  و  تصمیم  نوع  بگیرند، 
برای  ویژه خواری  و  رانتی  شرایط  تصمیم ها،  این  دل  از  که 

عده ای حاصل  شود.
فساد  شاخص  که  کشوری  در  دارد  دلیلی  چه  اصاًل 
و  ویژه خواری  که  شود  گرفته  تصمیمی  است،  باال  اینقدر 
رانت خواری در نتیجه این تصمیم محتمل باشد؛ که اساساً 
باید گفت: شیوع این همه فساد اقتصادی در سطح جامعه 
آن ها  دل  از  که  است  سیاست هایی  همین  زائیده  عمدتاً 

فساد بیرون می آید.
طی روزهای گذشته در میان خبرهای متفاوتی که در 
جهت کمک به کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی 
به گوش می رسید، یکی از این خبرها هم اعطای یک کارت 
و  شور  با  که  بود  آنها  به  کارت«  »کشاورز  نام  به  اعتباری 

هیجان مطرح شد.
طبق آنچه که در مورد این کارت اعتباری گفته شده، 
کشت  به  اقدام  که  کشاورزانی  از  حمایت  برای  است  قرار 
روغنی  دانه های  و  جو  گندم،  مانند  استراتژیکی  محصوالت 
در  سم  و  کود  مانند  نهاده هایی  تأمین  جهت  می کنند، 

اختیار آنها قرار بگیرد.
این  به  اجماالً  هم  کارت«  »کشاورز  اعطای  فرایند 
جهاد  وزارت  توسط  کشاورزان  که  بود  خواهد  صورت 
بانک پس  و  معرفی می شوند  بانک کشاورزی  به  کشاورزی 
از طی مراحل الزم، این کارت اعتباری را در اختیار کشاورز 
قرار می دهد. میزان اعتبار این کارت دو میلیون تومان برای 
نهایتاً  )یعنی  تومان  آن20میلیون  شارژ  سقف  و  هکتار  هر 

برای 10 هکتار زمین( خواهد بود.

»کشاورز کارت«؛ بازی با کارت کشاورز 

کمترین  با  و  وثایق  حداقل  با  بانک  که  است  قرار   
معطلی این کارت را در اختیار کشاورزان قرار دهد؟! نرخ 

سود این تسهیالت هم 12 درصد اعالم شده است.
کشاورزان  به  کمک  نیت  با  کارت  کشاورز  که  این  

تأمل  اندکی  با  اما  درست!  می گیرد،  قرار  آن ها  اختیار  در 
به  اساسی  ایراداتی  می رسد  نظر  به  موضوع،  این  کلیات  در 

را  خود  فساد  و  رانت  ایجاد  محور  حول  عمدتاً  ایرادها  این  که  است  وارد  مسئله  این 
نشان می دهد. یعنی از ابتدا تا انتهای پروسه اعطای »کشاورز کارت« به تولیدکنندگان، 

کمینگاه هایی برای رانت وجود دارد که به مواردی اشاره می شود:
ممکن  بانک،  به  تولیدکننده  و  کشاورز  به عنوان  افراد  معرفی  و  کار  شروع  همان  در 
بانک  به  واقعی  تولیدکنندگان  نهایت  در  عده ای،  برای  طالیی  امضای  ایجاد  ضمن  است 

معرفی نشوند.
خرید  صرف  فقط  مبالغ  این  است  قرار  شده،  گفته  کارت  کشاورز  مورد  در  چنانچه 
مراکزی)حدود  در  فقط  کارت  این  منظور  همین  به  و  شود  سم  و  کود  مانند  نهاده هایی 
3هزار مرکز( که قرار است برای ارائه این کارت تجهیز شوند قابل استفاده است و آن هم 
کارت  خود  یا  می تواند  به راحتی  استفاده کننده  درصورتی که  سم.  و  کود  تحویل  ازای  در 
را در بازار آزادی که محتماًل شکل می گیرد، بفروشد یا نهاده ها را تحویل بگیرد و آن را 

فروخته و به پول نقد تبدیل کند.
مواردی از این دست باعث می شود که در نهایت، این کارت هر چند به نام کشاورزان 
باشد، اما به کام دیگران تمام شود یا حداقل این که یک عده آن را بگیرند و استفاده کنند 

و عده ای دیگر از آن محروم و فقط تماشاگر باشند.
اداری  بوروکراسی  با  کشاورز  کردن  درگیر  باعث  پروسه ای  چنین  ایجاد  طرفی  از   
با کشاورزان مراجعه کننده گردیده و در  وزارتخانه  بانک و  بانک و همچنین،  و  وزارتخانه 
از قبل شده و سود این  نهایت چنانچه کشاورز چنین کارتی هم دریافت کند، بدهکارتر 

تسهیالت هم از او اخذ می شود.
کشاورز  به  که  است  قرار  و  است  اقدامات  این  پشت  خیری  نیت  واقعاً  اگر  حال 
نهایت  در  و  هزینه بر  و  وقت گیر  مراحل  همه  این  که  دارد  لزومی  چه  شود،  کمک 
خرید  قیمت  در  افزایش  مقداری  با  می شود  آسانی  به  کنیم؟!  طی  را  فسادزا 

محصوالت تولیدی کشاورزی، از تولیدکنندگان حمایت کرد.
رسید،  خواهد  واقعی  مستحق  افراد  دست  به  کمک ها  این که  ضمن   
چنین شرایط رانتی هم ایجاد نخواهد شد و در وقت و هزینه کشاورزان، 
کارمندان بانک و وزارتخانه هم کلی صرفه جویی می شود که می توان آن 

را به امورات مفید دیگری اختصاص داد.
قیمت گذاری محصوالت  در  وزارتخانه  قدرت عمل  که  بگوئید  شاید 
اما  است  خارج  وزارتخانه  عهده  از  کار  این  و  است  پایین  کشاوزری 
راهش  کنند،  کمک  کشاورزان  به  می خواهند  اگر  که  است  این  واقعیت 

این نیست. 

hosseinkazem
i5697@

gm
ail.com

آه از این لطف به انواع »فساد« آلوده
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رشد 100 درصدی
تولید تخم چشم زده ماهی قزل آال

این خبر را محمود فالح، مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان سردابی در 
را  رشد  این  دلیل  و  اعالم  صنعت«  و  کشت  و  »دام  خبرنگار  با  گفت وگو 
حذف ارز دولتی واردات تخم چشم زده عنوان کرده است. وی اظهار کرد 
که تولید تخم چشم زده ماهی نسبت به سال قبل، افزایش 100 درصدی 
داشته و به 280 میلیون قطعه رسیده است. فالح همچنین گفت: کیفیت 

تخم چشم زده هم در این سال ها افزایش چشم گیری داشته است.
نکته ای که در این خبر وجود دارد و تحریریه و کارشناسان مجله هم 
یارانه ای  ارز  منفی  تأثیر  کرده اند،  بیان  مختلف  شکل های  به  را  آن  بارها 
در  تصمیم گیری  به  نسبت  است  الزم  و  است  داخلی  برتولیدات  واردات 

حذف آن توجه بیشتری صورت گیرد.

توسعه زنجیره ارزش
صنعت گیاهان دارویی

در  دارویی  گیاهان  متنوع ترین  از  مجموعه ای  رشد  محل  ایران  سرزمین 
با دیدگاه دراز مدت  برنامه ریزی هوشمندانه و  جهان است که در صورت 
بی نیازی  اشتغال،  افزوده،  ارزش  ایجاد  مختلفی  جنبه های  در  می تواند 
کارخانه های  اولیه  مواد  کردن  برآورده  شیمیایی،  داروهای  از  برخی  به 

داروسازی داخلی، صادرات و... بنماید.
محمدحسن عصاره، معاون رئیس جمهور در گیاهان دارویی و طب سنتی 
ارزش  زنجیره  عرصه  در  فنآور  شرکت  هزار  یک  از  بیش  کرد:  اظهار 
صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی در کشور حضور دارند که 186 مورد 
شرکت های  به عنوان  خدمات  و  محصوالت  تأیید  و  ارزیابی  از  پس  آن ها 

دانش بنیان مطرح شده اند.
تغییر  شرکت ها،  این  از  حمایت  در  اصلی  اهداف  از  یکی  افزود:  وی 
محصوالت  سمت  به  دارویی  گیاهان  محصوالت  خام فروشی  از  جهت 

فرآوری شده و با ارزش افزوده است.
مواد حاصل از گیاهان دارویی به صورت عصاره، اسانس، داروهای دامی، 
بذور، گیاهان دارویی، محصوالت آرایش طبیعی، غذا، داروها 

و نیازهای دارویی طب سنتی و... می تواند عرضه شود. 
دارو  تولید  مجوزهای  کل  از  درصد   20 اکنون  هم 
از سوی سازمان غذا و  و فرآورده های مربوطه در کشور 
دارو، در این دسته از مواد دارویی است. تاکنون افزون بر 
پنج هزار دارو و فرآورده گیاهی و سنتی از این سازمان مجوز تولید 

دریافت کرده اند.
این زمینه،  اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان در  محمدحسن عصاره 
بر  بنا  شرکت  هر  که  می شوند  بهره مند  حمایتی  برنامه   110 از  بیش  از 

صالحیت های خود می تواند از آن ها استفاده نماید.
گیاهان  ملی  »سند  راهبردهای  و  ستاد  این  مأموریت های  به  توجه  با 
از تجاری سازی طرح هایی  اخیر حمایت های زیادی  دارویی«، در یک سال 
گیاهی  داروهای  طیور،  و  دام  بخش  برای  گیاهی  داروهای  تولید  قبیل  از 
انواع پماد، عصاره و اسانس، تولید زالوی  و فرآورده های طبیعی آن، تولید 
دیگر،  موارد  بسیاری  و  زعفران  فرآورده های  جانبی،  محصوالت  و  استریل 

انجام گرفته است.
اولویت بندی کشت گیاهان دارویی در حوضه دریاچه ارومیه و 3 هزار 
هکتار در دشت سیستان از انواع گیاهان دارویی کم آب بر، در دستور کار 

قرار دارد.

به مناسبت سالگرد تأسیس
سازمان نظام دامپزشکی

از  از حیات خود بخشی  ایران طی گذشت هزاران سال  جامعه کشاورزی 
حتی  و  دوگانه  کاربری های  با  که  است  دام هایی  مدیون  را  زندگی  روند 
تأمین کننده  به عنوان  هم  که  دام هایی  است.  داشته  اختیار  در  چندگانه 
انسان ها  به  حتی حمل ونقل  و  غذایی  نیازهای  برآورنده  هم  و  کار  نیروی 
خدمت کرده اند، لذا سالمت این دام ها در تمام احوال از اهمیت و ویژگی 

خاصی برخوردار بوده است.
گاوی که در کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی و همچنین 
مهیا کردن شیر و گوشت به کشاورزان ایرانی کمک کرده، از دیرباز در حد 
ممکن از آن مراقبت شده است. با رشد جمعیت و افزون شدن نیاز به نیروی 
کار و غذا، به ویژه در جوامع کم برخوردار و فقیر، دانش مراقبت از سالمت 
دام ها نیز پیشرفت نموده که به تدریج سازمان هایی به منظور سامان دهی و 

خدمت به دام ها تأسیس گردیده است.
از سازمان های موثر در حیات و روند  آبان سال 1376 یکی  هجدهم 
شد.  تأسیس  کشور  دامداری  و  دامداران  به  خدمت  جهت  در  دامپزشکی 
سازمانی که بنا بر اهداف و وظایف تعریف شده برای آن، تالش در جهت 

حفظ شئونات حرفه دامپزشکی را در سرلوحه کاری خود دارد.
واجد شخصیت  سازمان  این  اساسنامه،  یک  ماده  که طبق  آنجایی  از 
حقوقی مستقل و غیردولتی است، جا دارد به اهداف و وظایف این سازمان 
شئونات  حفظ  سازمان  این  اهداف  بیان  در  اگرچه  باشیم.  داشته  اشاراتی 
حرفه دامپزشکی و اصالح امور در آن آورده شده، اما به نظر می رسد که 
ارتقاء  و  دامداران  از  حمایت  در  سازمان  این  وجودی  ضرورت  تشخیص 
و  اعتبار  این سازمان  به  زمینه های شغلی، می تواند  در  آن ها  دانش  سطح 

شخصیتی قابل توجه ببخشد.
می تواند  دامپزشکی  نظام  سازمان  کمبودها،  و  تحریم  شرایط  این  در 
ضمن حرکت و پویایی هرچه بیشتر در تأمین سالمت و غذای جامعه در 

انجام رسالت خود کوشا باشد. 
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جدید  یافته های  انتقال  و  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 
باید  که  است  اموری  از  کشاورزی  بخش  بهره برداران  به 
شیوع  که  شرایطی  در  کند.  پیدا  ادامه  مستمر  به صورت 
و  چهره به چهره  جلسات  و  کالس ها  برگزاری  کرونا  ویروس 
رودررو را با مشکالتی مواجه کرده، الزم است از روش های 

جدید برای این مهم استفاده شود.
یکی از روش هایی که توسط سازمان تحقیقات، آموزش 
و  آموزش  موسسه  ابتکار  و  درایت  با  و  کشاورزی  ترویج  و 
وبینارهایی تحت  برگزاری  دنبال می شود،  ترویج کشاورزی 
موفق«  تجارب  و  نوآوری  و  ترویج  ملی  »رویدادهای  عنوان 
است که در نوع خود روشی جدید و کارآمد نشان می دهد. 

مصاحبه ای که در ذیل آمده برای آشنایی بیشتر با این 
رویدادها انجام گرفته است:

وبینارهای »رویدادهای ملی ترویج، نوآوری و تجارب موفق« تجربه ای نو در ترویج کشاورزی

»ترویج« در شرایط کرونا

معاون  پیری،  حسین  مهندس 
گسترش  و  دانش  ترویج  دفتر 
فناوری موسسه آموزش و ترویج 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  کشاورزی 
»دام و کشت و صنعت« توضیح داد: 
که  تأکیداتی  طبق  رویدادها  این  در 
و  ترویج  و  تحقیقات  سازمان  رئیس 
رئیس  و  آموزش  معاون  همچنین 
م  ؤسسه آموزش و ترویج داشتند، در 

ترویج غافل  و  آموزش  از موضوع  را مشکل می کند،  فیزیکی  شرایط کرونا که گردهمایی 
نشدیم بلکه تصمیم گرفته شد، با روش های در دسترس، موضوع آموزش را دنبال کنیم.

در  کشوری  نمونه های  از  تجلیل  و  معرفی  به عنوان  برنامه ای  نیز  ساله  هر  طرفی،  از 
بخش کشاورزی برگزار می شود که در سال گذشته 166 نفر در شاخه های مختلف تولید 

در بخش کشاورزی مورد تقدیر قرار گرفتند.
اکنون در قالب برنامه »رویدادهای ملی ترویج و نوآوری و تجارب موفق« در نظر داریم 
رشته  در  موفقیت  باعث  که  را  آن ها  تجربیات  و  گرفته  کمک  کشوری  نمونه های  این  از 
مورد فعالیت شان شده است به دیگر بهره برداران و کارشناسان و عالقه مندان انتقال دهیم 

تا از این طریق افزایش عملکرد و بهره وری را شاهد باشیم.
پیری ادامه داد: این طرح از اواسط مهرماه شروع گردیده که گام نخست آن ارتقای بهره وری 
در کشت های پاییزه است. به همین منظور در طراحی اولیه در قالب 9 برنامه، هفت محصول 
مختلف مانند: کلزا، گندم، جو، چغندر و گلرنگ را از 22 مهر شروع کرده ایم که تا 21 آبان 

ادامه دارد و گام اول در مورد کاشت و داشت این محصوالت است.

از  نفر  دو  طرح ها،  مجریان  وزیر،  معاونان  از  یکی  حضور  از  برنامه  هر  در  گفت:  وی 
تجربیات  نظر  مورد  محصول  مورد  در  که  استانی  جهادکشاورزی  سازمان های  روسای 
موفقی دارند و همچنین نفراتی را از بین محققان انتخاب می کنیم که در کنار کشاورزان 

نمونه به بررسی موضوع می پردازند.
حضور  کشاورزان  و  تحقیقاتی  اجرایی،  بخش های  از  مجموعه ای  می کنیم  سعی 
داشته و مطالب را در قالب یک برنامه آموزنده ارائه  دهند. کارشناسان، کشاورزان و افراد 

عالقه مند به این وبینار وصل و از آن استفاده می کنند.
سایر  و  محققان  و  کرده  مطرح  را  خود  تجربیات  نمونه  کشاورزان  وبینارها  این  در 
مسئوالن نیز رویکردهای خود را در این مورد بیان خواهند کرد و مراحل کاشت و داشت 
این  در  شرکت کنندگان  سواالت  به  آن که  ضمن  داد،  خواهند  توضیح  را  محصول  هر 
انگیزه بیشتر در  ایجاد  وبینارها هم پاسخ داده می شود. مسابقه ای نیز در هر وبینار برای 
این شرکت کنندگان برگزار و جوایزی توسط ریاست موسسه اهدا می شود؛ برنامه ای که در 

نوع خود ابتکاری جدید شمرده می شود.
معاون دفتر ترویج دانش و گسترش فناوری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: 
و  ترویج  مدیریت های  استان ها،  سازمان  روسای  توسط  نیز  برنامه ها  این  اطالع رسانی 
برای  الزم  هماهنگی های  شهرستان،  سطح  در  و  می شود  انجام  شهرستان ها  مدیریت 
تشکیل کالس، صورت می گیرد. در همین برنامه اخیر حدود 600 نقطه اتصال به این وبینار 

در کشور وجود داشت که از مباحث مطرح شده در آن استفاده کردند.
پیری ادامه داد: همچنین از روش های مختلف دیگر مانند: شبکه های اجتماعی کشاورزی 
تلویزیونی »رویش«  برنامه  انجام می گیرد و در  این وبینارها  نیز اطالع رسانی های تشکیل 
در  مهمی  نقش  شهرستانی  مدیریت های  افزود:   وی  می شود.  اعالم  برندگان  اسامی  نیز 

هماهنگی این وبینارها دارند تا افراد بیشتری بتوانند از آن ها استفاده کنند.
پیری گفت: برنامه هایی برای بخش های دیگر کشاورزی مانند دام، طیور و شیالت نیز 

داریم. همچنین در نظر است تا از اساتید دانشگاه، در این وبینارها استفاده شود. 

 ملیکا گل باف
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متولی  عنوان  به  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  موسسه 
توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی بخش کشاورزی، در 
طریق  از  نوآوری،  و  دانش  نظام  کنش گران  سایر  با  تعامل 
و  نظارت  هدایت،  برنامه ریزی،  راهبری،  سیاست گذاری، 
توسعه  صدد  در  ترویجی،  آموزشی  فعالیت های  ارزشیابی 
منابع  و  کشاورزی  بخش  در  فعال  انسانی  ظرفیت های 

طبیعی است.
و  بینش  تغییر  دانش،  ارتقای  با  موسسه  این 
بستر  دارد،  سعی  ذی نفعان،  و  بهره برداران  توانمندسازی 
الزم برای توسعه پایدار کشاورزی و روستایی را فراهم  آورد.

با تالش و پشتکار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی:

»ترویج« استمراری
توسعه پایدار کشاورزی با ارتقای دانش و توانمندسازی بهره برداران

و  تحقیقات  سازمان  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  معاون  مویدی،  علی اکبر  دکتر 
رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در گفت و گو با نشریه »دام و کشت و صنعت« 
به برخی از اقدامات این موسسه در سال گذشته و همچنین فعالیت ها در شرایط سخت 

کرونا اشاره کرده که به صورت خالصه در ذیل مالحظه می کنید:
****

ترویج در هر شرایطی ادامه دارد
دکتر علی اکبر مویدی اعالم کرد: در شرایط فعلی کشور و شیوع بیماری کرونا، به منظور 
ترویجی  و  آموزشی  فعالیت های  کشاورزان،  به  فنی  دانش  انتقال  و  نفوذ  ضریب  افزایش 
موفق  تجارب  و  استانی  موفق  تجارب  ترویج،  قابل  کاربردی  یافته های  آخرین  بر  مشتمل 
کشاورزان نمونه و پیشرو، با هدف ارتقاء بهره وری در کشت های پاییزه به صورت وبیناری 

به کشاورزان و کارشناسان مروج ارائه شده است.
با عنوان “رویدادهای ملی  این طرح در گام اول از 22 مهر تا 21 آبان 99 و 9برنامه 
ترویج نوآوری وتجارب موفق کشاورزی” برای هفت محصول مهم زراعی پاییزه )گندم، جو، 
نخود دیم، چغندرقند پاییزه، تریتیکاله، کلزا و گلرنگ( انجام شده که به طور میانگین در هر 

رویداد با بیش از 250 نقطه اتصال، حدود 500 نفر کارشناس و کشاورز شرکت داشته اند.
 هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی

وی در ادامه گفت:  »هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی 
و محیط زیست پایدار« نیز به صورت مجازی در روزهای ششم تا هشتم آبان ماه 99، به 
صورت مشترک توسط انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران و موسسه آموزش و ترویج 

کشاورزی برگزار شد.
نکته مهم این که کلیه برنامه های پیش بینی شده از جمله 14 پانل تخصصی و ارائه 
بیش از 80 مقاله شفاهی و همچنین برگزاری سه کارگاه آموزشی طبق برنامه زمان بندی 
بیش  مجموع  در  و  اتصال  نقطه   4000 از  بیش  استقبال  با  مطلوب،  کیفیت  با  و  شده 
مدیران،  تا محققان،  مراکز جهاد کشاورزی دهستان ها  مروجان  از  نفر مخاطب  از 9000 
برنامه  این  در  مختلف  استان های  و  شهرستان ها  در  دانشجویان  و  اساتید  کارشناسان، 

حضور فعال داشتند که رقمی بسیار فراتر از کنگره های حضوری پیشین بود.
مناسب تری  به شکل  عدالت  نوعی  به  همایش،  این  مجازی  برگزاری  با  اینکه   ضمن 
مالی  و  زمانی  محدودیت های  و  مسافت  دوری  مانند  دالیلی  به  که  افرادی  و  شد  رعایت 
با رویکرد مجازی در برنامه های مختلف آن  شرایط حضور فیزیکی در برنامه را نداشتند، 

شرکت و از آن بهره مند شدند.
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ایجاد هنرستان های کشاورزی برای دانش آموزان و داوطلبان
هنرستان   16 تعداد  تاسیس  همچنین  افزود:  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  موسسه  رئیس 
کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و پذیرش هنرجو در رشته های کشاورزی در 
مربوط  آزمون های  و  مهارت  سنجش  دوره های  برگزاری  و   1399-1400 تحصیلی  سال 
12هزار  صدور  نیز  و   1399 اول  ماهه  شش  و   1398 سال  پایانی  ماهه  سه  در  آنها  به 
برای  "سامک"  سامانه  در  آموزشی  دوره  عنوان  هفت  بارگذاری  و  مهارتی  گواهینامه 
بهره برداری داوطلبان دوره های سنجش مهارت و برگزاری کالس های آنالین)وبینار( برای 
دیگر  از  نیز  پوشش  تحت  مراکز  در  مهارت  سنجش  دوره های  داوطلبان  و  دانش آموزان 

اقدامات این موسسه در دوره کرونا می باشد.
گام دوم نظام نوین ترویج کشاورزی 

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به گام دوم نظام نوین ترویج کشاورزی 
ستاد  راه اندازی  جمله  از  متفاوتی  برنامه های  راستا  این  در  گفت:  تولید،  یاوران  طرح  و 
برنامه های  و پخش  تولید  برای ساماندهی  تولید محتوا  تشکیل 17 هسته؛  با  رسانه  ملی 
برنامه های  و  کشاورز«  »استودیو  اینترنتی  تلویزیون  راه اندازی  منابع طبیعی؛  و  کشاورزی 

متناسب دیگر اجرا گردید.
که  شد  انجام  راستا  این  در  سال98  در  مختلفی  برنامه های  همچنین  افزود:  مویدی 

به طور خالصه به این موراد می توان اشاره کرد:
دقیقه  هزار   23 پخش  و  ملی  شبکه  در  تلویزیونی  برنامه  دقیقه  یک هزار  پخش  و  تولید 
برنامه تلویزیونی استانی؛ پخش برنامه های تلویزیونی در قالب ستاد ملی رسانه )قهرمانان 
پخش  و  تولید  آموزش(؛  شبکه  از  زنده  پخش  با  رویش  مسابقه  و  ایرانی  تالش  تولید، 
محتوای  تولید  ترویجی؛  آموزشی  فیلم  عنوان   64 تولید  رادیویی؛  برنامه  دقیقه  110هزار 
آموزشی  تولیدات رسانه های  توزیع 58هزار جلد  و  اپلیکیشن کشاورزی؛ چاپ  70 عنوان 
ترویجی در سطح کشور؛ بارگذاری دو هزار رسانه آموزشی ترویجی در تاالر ترویج دانش و 

.)www.agrilib.ir فنون کشاورزی )به نشانی
زنان روستایی و عشایری تسهیل گران توسعه

زنان  بااهمیت  بسیار  نقش  به  اشاره  ضمن  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  موسسه  رئیس 
و  کشاورزی  بخش  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  اهداف  پیشبرد  در  عشایری  و  روستایی 
کشور، به تشریح بعضی فعالیت ها و اقدامات انجام شده در دفتر زنان روستایی و عشایری 

این موسسه پرداخت که خالصه این فعالیت ها از این قرار می باشد:
با  عشایری  و  روستایی  توسعه  تسهیل گر  بانوی  15هزار  از  بیش  آموزش  و  ساماندهی   •

هدف “هر روستا یک تسهیل گر”؛
• توانمندسازی بانوان روستایی و عشایری برای ایجاد 2400 صندوق اعتبارات خرد زنان 

روستایی و عشایری طی چهار سال اخیر با چشم انداز “هر روستا یک صندوق”؛
• ایجاد 12 صندوق شهرستانی “حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی”؛

• تربیت 752 مربی کارآفرینی زنان روستایی؛
• آموزش کارآفرینی برای بیش از 10هزار نفر از بانوان روستایی؛

• راه اندازی بیش از 3800 کسب و کار؛
و  سالم  محصول  تولید  طرح  قالب  در  روستایی  بانوان  از  نفر   600 و  24هزار  آموزش   •

گواهی شده؛
گواهی شده  و  سالم  اجرای 100 طرح محصول  با  سالم  تولید محصول  مدیریت  ترویج   •

برای زنان روستایی و عشایری؛
• توانمندسازی بانوان روستایی و عشایری برای راه اندازی 2300 باغچه سالمت خانگی؛

• توانمندسازی منجر به اشتغال بیش از 6400 نفر از بانوان روستایی و عشایری. 

آموزش های مهارتی برای مشاغل مختلف
معاون آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات و ترویج 
کشاورزی در بخش دیگری عنوان کرد: آموزش های مهارتی 
بر اساس مشاغل تعریف شده در بخش کشاورزی و تجزیه 

و تحلیل شغل ارائه می شود.
مهارت های  ارتقاء  آموزش ها،  این  ارائه  از  هدف 
تولید کنندگان یا تربیت نیروی انسانی ماهر برای ورود به بخش 
سطح  در  آموزش ها  این  ارائه دهنده  مجریان  ساله  هر  است. 
استان )مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی( حدود 300هزار نفر از 
بهره برداران و عالقه مندان را تحت پوشش آموزش های مهارتی 

قرار داده و از این آموزش ها بهره مند می سازند.
مویدی ادامه داد: با شیوع بیمار کرونا در ماه های پایانی 
طرح  اجرای  و  بهداشتی  پروتکل های  تدوین  و  سال 1398 
بیماری  باالی  بسیار  شیوع  با  همراه  اجتماعی  فاصله گذاری 
چالش های  با  مهارتی  آموزش های  ارائه  بعدی،  ماه های  در 
نیز  مهارتی  آموزش های  اساس  این  بر  شد.  مواجه  جدی 
مانند بسیاری از فعالیت های  آموزشی نظیر آموزش رسمی و 

غیررسمی در سطح کشور به حالت تعلیق درآمد.

صورت  به  آموزشی  برنامه های  برگزاری  امکان  نبودن 
حضوری و کارگاهی در ماه های ابتدایی سال 1399، سبب 
خاص  تدابیر  آموزش،  انداختن  جریان  به  برای  تا  گردید 

دیگری اندیشیده شود.
و  وبینار  از  استفاده  با  مجازی  آموزش های  برگزاری 
در  آموزشی  دوره های  حضوری  برگزاری  و  ویدئوکنفرانس 
شرایط کنترل شده، در دستور کار مراکز مجری قرار گرفت.
سربازان،  اعم از  مخاطبان،  مختلف  گروه های  آموزش 
و  حقیقی  بهره برداران  کمیته امداد،  مددجویان  زندانیان، 
حقوقی با استفاده از تمامی امکانات و پتانسیل ها آغاز گردید.

تهیه کلیپ های آموزشی و فیلم های کوتاه نیز در کنار 
این  در  که  بود  امکاناتی  جمله  از  آموزشی  روش های  سایر 
دوره مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه آن حدود 450هزار 
نفر-روز آموزش بهره برداران بود که توسط واحدهای مجری 
و  تحقیقات  مراکز  تا  تولیدی  پهنه های  سطح  از  استانی 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به اجرا درآمد.
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 تهیه و تنظیم: فرحروز ایمانی
معاون دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

مهری مداحی
معاون دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

همایش ملی ساالنه »نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری 
زنان  روز جهانی  بزرگداشت  مناسبت  به  پایدار«  توسعه  در 
ارشد  مقام های  با حضور  اکتبر(،  مهرماه)15   23 روستایی، 
عشایری  و  روستایی  تولیدکننده  موفق  زنان  و  دولتی 
روستایی  زنان  کشاورزی  فعالیت های  توسعه  »دفتر  توسط 
به صورت  کرونا  بیماری  شیوع  به دلیل  امسال  عشایری«  و 

مجازی برگزار گردید.
جهانگیری  اسحاق  ازجمله  کشوری  بلندپایه  مقام های 
معاون  ابتکار  معصومه  رئیس جمهوری،  اول  معاون 
امور زنان و خانواده و کاظم خاوازی وزیر  رئیس جمهور در 

جهادکشاورزی در این مراسم سخنرانی کردند.

چهارمین همایش ملی ساالنه
»نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار«

زنان روستایی و طرح های بوم گردی و گیاهان دارویی
اذعان  این همایش  نیز در  امور زنان و خانواده  ابتکار، معاون رئیس جمهوری در  معصومه 
تامین و تجهیز  از جهت  اعتبارات ُخرد زنان روستایی و عشایری  کرد: طرح صندوق های 
منابع، آموزش و کسب مهارت ها طرح بسیار مهمی است و امیدواریم بتوانیم صندوق ها را 
گسترش دهیم. وی در رابطه با طرح گیاهان دارویی گفت: گیاهان دارویی از جهت حفظ 
منابع طبیعی و مزیت های موجود در این گیاهان بسیار حائز اهمیت بوده و مورد استقبال 

زنان روستایی قرار گرفته است.
اما  ابتکار افزود: در زمینه بوم گردی و صنایع دستی هم پیشرفت های خوبی داشتیم 
شرایط کرونا باعث اشکال در این طرح ها شد که امیدواریم توجه بیشتری به بحث بیمه 

زنان و حمایت از بوم گردی شود.
آموزش بازاریابی به زنان روستایی

جهادکشاورزی  امید،  و  تدبیر  دولت  در  کرد:  عنوان  جهادکشاورزی  وزیر  خاوازی،  کاظم 
18هزار  »وجود  بخش  سه  در  را  داشته  عشایری  و  روستایی  زنان  برای  که  برنامه هایی 
و  مورد«  و 600  به سه هزار  »افزایش صندوق های خرد  روستایی«،  توسعه  تسهیل گر  زن 

»آموزش برندینگ، مارکتینگ و بازاریابی به زنان روستایی« دنبال کرده است.
مهارت های  کسب  و  آموزش  ظرفیت سازی  نخست،  بخش  در  داد:  توضیح  خاوازی 
اولیه مورد تاکید بوده که تعداد زنان تسهیل گر از 3هزار نفر به 18هزار نفر رسیده است. 
همچنین تعداد صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری از 900 صندوق به سه هزار و 

600 مورد رسیده که اکنون 120 هزار نفر در این صندوق ها عضویت دارند.
در  دانشگاه  ماهر  استاد  چند  همکاری  با  کرد:  اعالم  نیز  سوم  بخش  درباره  خاوازی 
زمینه کارآفرینی، 700 نفر مربی در زمینه آموزش مارکتینگ، شناسایی بازار و برندینگ 
به زنان روستایی فعال شدند؛ به طوری که اکنون برخی زنانی روستایی محصوالت خود را با 

بازرگانان خارجی مبادله می کنند.
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سازمان ملل متحد، امسال شعار »توانمندسازی و مدیریت تاب آوری زنان روستایی در 
مقابل COVID-19« در نظر گرفته است.

چهارمین  طی  ایران  در  کشورها  سایر  با  همزمان  امسال  روستایی  زنان  جهانی  روز 
هدف  با  پایدار  توسعه  در  عشایری  و  روستایی  زنان  نقش آفرینی  ساالنه  ملی  همایش 
زنان  با همکاری »معاونت  زنان روستایی و عشایری  توانمندی های  و  از تالش ها  رونمایی 
و  روستایی  زنان  کشاورزی  فعالیت های  توسعه  »دفتر  و  ریاست جمهوری«  خانواده  و 
جمعی  و  کشوری  ارشد  مقامات  حضور  با  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  موسسه  عشایری« 
نیز حضور مجازی روسای سازمان های جهاد  و  ارشد وزارت جهاد کشاورزی  از مسئولین 

کشاورزی استان ها برگزار شد.
در این کنفرانس 1000 کاربر از سراسر کشور و 150 زن موفق روستایی و عشایری 

به صورت مجازی از طریق شبکه وب حضور داشتند.
لزوم حمایت از صندوق های خرد روستایی

زنان  جهانی  روز  گفت:  همایش  این  در  رئیس جمهوری  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
روستایی فرصتی است تا از تالش ها و اقدامات موثر این زنان در مدیریت خانواده و تولید 

محصوالت غذایی قدردانی شود.
اینکه زنان در حل مسائل و مشکالت زندگی نقش اصلی و تعیین کننده  با بیان  وی 
دارند، خاطرنشان کرد: فشارها و مشکالت امروز کشور بیش از همه بر دوش زنان است؛ 
چرا که مدیریت زندگی و خانوار بر عهده آنها قرار دارد. در این میان زنان سرپرست خانوار 
با مشکالت مضاعفی روبرو هستند و بار مسئولیت تأمین معاش خانوار و مدیریت زندگی 

را نیز بر دوش دارند.
جهاد  وزارت  از  روستایی  خرد  اعتبار  صندوق های  از  حمایت  بر  تأکید  با  جهانگیری 
را  عشایری  و  روستایی  زنان  محصوالت  عرضه  برنامه های  و  سایت ها  خواست  کشاورزی 

تکمیل کنند.
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خانم مهندس فروغ السادات بنی هاشم، مشاور وزیر جهاد کشاورزی
و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری

در پیامی به مناسبت روز جهانی زن روستایی، این روز را فرصتی برای آگاهی
از تالش ها، توانمندی ها، نیازها و نقش اساسی زنان روستایی و عشایری

در توسعه پایدار عنوان کرد:
نقش  و  نیازها  توانمندی ها،  تالش ها،  از  آگاهی  برای  فرصتی  روستایی،  زن  جهانی  »روز 

اساسی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار است.
و  روستایی  زنان  نیازهای  و  توانمندی ها  تالش ها،  یادآور  روستایی  زن  جهانی  روز 
غیرمادی  و  مادی  منابع  امکانات،  فرصت ها،  متناسب سازی  برای  کوشش  و  عشایری 
معیشت،  بهبود  غذایی،  امنیت  تامین  در  مهمی  نقش  زنان  است.  آنها  ظرفیت های  با 

مدیریت منابع طبیعی و حفظ و حراست از زیست بوم های روستایی و عشایری دارند.
و  برنامه ریزان  روز،  این  پیام  و حامالن  روستایی  روز جهانی زن  رو مخاطبین  این  از 
را  آن  اهداف  و  تنظیم  را  کشور  توسعه  و  رشد  مسیر  که  افرادی  هستند.  سیاستگذاران 
بر  توسعه، عالوه  و  فرایند رشد  در  و عشایری  روستایی  زنان  ترسیم می نمایند. مشارکت 
آن که دستیابی به اهداف آن را تسهیل و تسریع می کند، توسعه متوازن با اهداف عدالت 

خواهانه را تحقق پذیر می نماید.
به این ترتیب انتظار می رود، برنامه های توسعه کشور با توجه بیشتر به زنان روستایی 
بهره مند  توسعه  نتایج  از  که  افرادی  عنوان  به  نه  گروه  این  و  شود  تنظیم  عشایری  و 
از جایگاه  بلکه به مثابه گروه هایی که به فرایند رشد و توسعه کمک می کنند،  می شوند، 
ویژه ای در برنامه ها برخوردار شوند و به خدمات آموزشی-ترویجی، بهداشتی و منابع مالی 

و اعتباری بیشتری دسترسی یابند.
پانزده اکتبر مقارن با بیست وچهارم مهرماه را به زنان روستایی و عشایری سخت کوش 

و پر توان این سرزمین تبریک می گویم.«
***

اسحاق  مراسم،  پایان  در 
معصومه  خانم  جهانگیری، 
خاوازی،  کاظم  و  ابتکار 
و  تولیدات  نمایشگاه  از 
و  گواهی شده  محصوالت 
روستایی  زنان  استاندارد 
همین  به  که  عشایری  و 
بود،  شده  دایر  مناسبت 

بازدید کردند. 

در ادامه این مراسم از اپلیکیشن »تاک« و بازار مجازی فروش 
محصوالت غذایی روستایی و عشایری با حضور دکتر جهانگیری، 

معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.

سامانه ای برای
افزایش بهره وری و عدالت اجتماعی

رئیس  مؤیدی  علی اکبر  دکتر 
موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 
سامانه  این  با  گفت:  مورد  این  در 
بهره وری  برای  اجتماعی  عدالت 
و  کشاورزان  سریع  دسترسی  و 

کارشناسان فراهم شده است.
حاضر  حال  در  افزود:  وی 
پایلوت طرح در هرمزگان شروع و 
این  از طریق  بارگذاری محصوالت 
از آن  انجام می شود و پس  استان 
3600 صندوق اعتبارت خرد زنان 
محصوالت  عشایری،  و  روستایی 
بارگذاری  سامانه  این  در  را  خود 

خواهند کرد.
گفت:  روستایی  زنان  جهانی  روز  به  اشاره  با  مؤیدی 
جایگاه زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار و امنیت 

غذایی کشور بسیار اهمیت دارد.
و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  ترویج  و  آموزش  معاون 
با وجود  زنان روستایی  این که  بر  تاکید  با  ترویج کشاورزی 
و  غذا  تولید  از  نیمی  تولیدی،  منابع  به  محدود  دسترسی 
وظایف  واسطه  به  را  جهان  کشاورزی  کار  محرک  نیروی 
زنان  گفت:  دارند،  عهده  بر  خانوادگی  کشاورزی  در  مهم 
الزم  آموزش های  و  آگاهی  به دلیل  عشایری  و  روستایی 
افزایش سهم  آن،  تبع  به  و  سالم  تولید محصول  زمینه  در 
در  چشم گیری  تاثیر  جهانی،  بازارهای  در  کشور  صادرات 
رونق کسب وکار، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و در نتیجه 

توسعه روستا و کشور دارند.
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خاکی  کره  بر  حضور  روزهای  آغازین  از  انسان ها  تجمع 
ُخرد آن روزگار در  اجتماعات  از  در جهت حفظ و صیانت 
مقابل دشمنان طبیعی، تأمین غذا و یاری رسانی در اوقات 
در شرایطی  تدریج  به  که  بود  اجتناب ناپذیر  امری  ضروری 
آیینی  مراسم  و  عزاداری ها  و  عروسی  جنگ ها،  ازقبیل 

خودنمایی کرده است.
برای  تاریخ دیده می شود که آن گاه که مردان  تورق  با 
قبیل  این  از  اموری  و  محصول  برداشت  جنگ،  به  عزیمت 
مدیریت  و  گردانندگی  که  بودند  زنان  این  نداشتند،  حضور 
آن جوامع را برعهده می گرفتند و اگرچه به صورت پراکنده و 

غیرمنسجم، اما وظایف ادامه حیات جامعه را به دوش داشتند.
اولیه  ایران از حدود دو قرن پیش هسته های  در جامعه 
اندک،  اگرچه  مردانه،  عامل سلطه  از  دور  به  زنانه  تشکیالت 
نیازمند،  افراد  به  یاری رسانی  همچون  اموری  در  اما 
جهیزیه  تهیه  به  کمک  عزاداری،  و  نذری  جلسات  تشکیل 
که  گرفت  شکل   ... و  ازدواج  ُشُرف  در  دختران  برای 
از  و  خوداتکا  داوطلبانه،  ارادی،  رفتارهای  نشان دهنده 

خصوصیت  ویژگی  با  مهم تر  همه 
نگاه  و  اقتدارگرایی  از  اجتناب 

که  بود  »سرورمآبانه« 
از  گرفته  نشأت 

عاطفی  جنبه های 
و روحی و روانی 

آن ها داشت.

در  مردان  به  نسبت  بیشتری  ویژگی های  و  توان  زنان  اساساً  تاریخی،  جنبه های  از 
اکثراً  که  مردانه  سلطه جویی  چراکه  دارند،  را  حکومت  به  غیروابسته  تشکل های  ایجاد 
زنان  اساساً  نمی شود.  دیده  آن ها  در  باشد  می تواند  تشکل  یک  زدن  برهم  در  عاملی 
صبورتر، با حوصله تر و در پی کسب نتیجه در کوتاه مدت نیستند و از اقتدارگرایی در گروه 

پرهیز کرده و سعی در مشارکت جمعی دارند.
در حال حاضر، چنانچه نگاهی به تشکل ها و سازمان های موفق غیردولتی بیندازیم، 
سلسله  در  زنان  همین  چرا  اما  می شوند،  اداره  زنان  دست  به  ساختارهایی  چنین  اکثر 
سد  یک  وجود  آن  دلیل  تنها  می شوند،  داده  نشان  ناموفق  دولتی  امور  و  مشاغل  مراتب 

مردانه و جلوگیری سنتی از رشد آن ها در مراتب دولتی است.
براساس آموزه های چند هزار ساله و نقش زنان در میان اقوام اولیه و حتی در شرایط 
کنونی، احساس مسئولیت آن ها در قبال تربیت و بزرگ کردن فرزندان موجب دور شدن 
سازمان های  به سمت  دلیل  همین  به  و  گردیده  مدیریتی  و  سیاسی  عرصه های  از  آن ها 
بخش  به  وابسته  نه  که  مردم نهاد  سازمان های  امروزه  کرده اند.  پیدا  گرایش  غیردولتی 

دولتی و نه به بخش خصوصی باشند، نشان از روند توسعه یافتگی در یک جامعه دارد. 
حال فعالیت زنان در چنین تشکل هایی نشان دهنده جنبه های ارتقاء امنیت اجتماعی 
و توسعه است، چراکه حضور زنان هم بر باال بردن سطح کیفیت زندگی خانواده و جامعه 

می افزاید و هم خود آن ها را عالقه مند به فعال بودن در جامعه می نماید.
قادر به حضور  ایرانی  آیا زنان  این که  حال یک پرسش اساسی مطرح می شود و آن، 
از  مانع  عواملی  چه  نبوده  گونه  این  اگر  و  بوده اند  سیاسی/اجتماعی  امور  در  مشارکت  و 
دست یابی آن ها به مناصب مساوی با مردان شده است؟ و آیا آن ها توانسته اند به گونه ای 

دیگر این محرومیت را جبران نمایند؟
رسمیت  به  و  زنان  جایگاه  مورد  در  گذشته  دهه  چهار  از  اجمالی  بررسی  یک  در 
سیاسی/اجتماعی/اقتصادی/ جایگاه های  کسب  در  مردان  با  آن ها  مساوی  حق  شناختن 
فرهنگی و ... به نتایج خوبی دست نمی یابیم. در تمامی دوره های مجالس یازده گانه، زنان 

به شدت در اقلیت قرار داشتند.
در مجلس اول 4 نفر )از تهران(، مجلس دوم 4 نفر )از تهران(، مجلس 
سوم 4 نفر )از تهران(، مجلس چهارم 9 نفر )از تهران(، مجلس پنجم 
14 نفر )7 نفر از تهران(، مجلس ششم 13 نفر )6 نفر از تهران(، 
 8 هشتم  مجلس  تهران(،  از  نفر   6( نفر   13 هفتم  مجلس 
نفر )5 نفر از تهران(، مجلس نهم 9 نفر )4نفر از تهران(، 

مجلس دهم 17 نفر و مجلس یازدهم 16 نفر
شهرستانی  زنان  نداشتن  حضور  تأمل  قابل  نکته 
در  آن ها  کم رنگ  حضور  و  سوم  تا  اول  مجالس  در 
مجالس بعدی است. تنها وزیر زن جمهوری اسالمی، 
مرضیه وحید دستجردی بود که نه قبل و نه بعد از 

وی، دیگر وزیر زنی در هیچ کابینه ای نداشتیم.
کابینه  اعضاء  معرفی  زمان  در  روحانی  حسن 
دلم  »خیلی  گفت:  مجلس  به  دوازدهم  دولت 
معرفی  را  زن  وزیر  سه  دوازدهم،  دولت  در  می خواست 
کنم، افرادش را هم در نظر گرفته بودم که نشد«. این واژه 
»نشد«، اگر چه خیلی کوتاه و کوچک است، اما پس زمینه 
بسیار بسیار وسیع و گسترده ای دارد. اولین پرسش آن است که 
چرا »نشد«؟، آن هایی که آن »نشد« را بر روحانی تحمیل کردند چه 
وزیر  برگزیدن  و حق  اجازه  منتخب  رئیس جمهور  یک  چرا  بودند؟  افرادی 

زن با وجود 50 درصد از جمعیت زنانه در کشور را نداشت؟
درصدی   50 جمعیت  بر  مستمراً  دولتمردان  و  طراحان  برنامه ریزان،  اگر 
زنان کشور تأکید می کنند، پس چرا آن ها را از روند توسعه دور نگه داشته و فتوا 
قابل ذکر آن  نکته  نگهداری کند.«  از بچه هایش  باید در خانه  می دهند که »زن 
است که همین تشکل های مردم نهاد نیز از آسیب دخالت های ارگان های دولتی 
در امان نیستند و به قول مسئوالن »دائماً رصد« می شوند. زنان بخشی انکارناپذیر 

است.  توسعه  روند  به  کردن  وارد  زیان  آن ها  نگهداشتن  حاشیه  در  و  جامعه اند  از 
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بخش یکم
بشری،  مختلف  جوامع  در  و  تاریخ  طول  در 
برای زن و مرد نقش هایی متفاوت در خانواده و جامعه 
نشان می  دهند  واقعیت  ها  امروزه  است.  تعریف شده 
نادیده  جوامع  توسعه  ی  در  زنان  نقش  همواره  که 
لطماتی  این علت  به  انسانی  گرفته شده که جوامع 

جبران  ناپذیر را متحمل گردیده است. 
نابرابری  های جنسیتی  از  وضعیت موجود ناشی 
رفع  برای  تالش  در  کشورها  از  بسیاری  باعث شده 
دهند،  انجام  گوناگون  اقداماتی  نابرابری  ها  این 
تصمیم  گیری  مناصب  40درصد  از  بیش  چنانکه 
دانمارک  نروژ،  همچون  اروپا  شمال  کشورهای  در 
کشور  در  و  گرفته  قرار  زنان  اختیار  در  فنالند  و 
از 1970 حدود  مشاغل  در  زنان  نسبت  نیز  آمریکا 

250درصد رشد داشته است.
توسعه  حال  در  کشورهای  اکثر  حال،  این  با 
نبوده  اند.  موفق  مهم  این  در  ایران  کشور  ازجمله 
متأسفانه آخرین آمارهای اعالم شده از سوی مرکز 
آمار ایران نشان می  دهد که تفاوتی فاحش بین نرخ 
وجود  ایران  در  زنان  و  مردان  اقتصادی  مشارکت 
و  مردان 72/9 درصد  برای  نرخ  این  دارد، چنان که 

برای زنان 18/5 درصد است.
در عرصه  های مدیریتی و تصمیم  گیری نیز وضعیتی 
نامناسب  تر را شاهد هستیم، به  طوری که تنها حدود 
هرچه  و  هستند  زن  کشور  مدیران  از  5/2درصد 
میزان  این  می  رویم  مدیریتی  باالی  سطوح  به سوی 
کاهش می  یابد و به 1/4درصد در سطوح مدیرکل و 

معاون دستگاه می  رسد.
بر سازمان  ها و  بسیاری معتقدند که جو حاکم 
اعتقاد نداشتن مدیران و کارکنان مرد و حتی زنان 
ایجاد  باعث  زنان،  مدیریتی  توانایی  های  به  شاغل 

شرایط موجود شده است.
سطح  در  حالی  در  عمومی  باورهای  این 
زنان  نسبی  افزایش  شاهد  که  دارد  وجود  جامعه 

تحصیل کرده  ی دانشگاهی در کشور هستیم.
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سقف شیشه  ای
پدیده »نبود توفیق زنان در دستیابی به سطوح عالی مدیریت« را 

در اصطالح »سقف شیشه  ای« می  گویند. این اصطالح اولین بار در 
سال 1986، به  وسیله مجله وال استریت جورنال به  کار رفت.

و  زنان  اندک  تعداد  به  اشاره  برای  در سال 1990  اصطالح  این 
اقلیت ها در اداره سازمان  های بخش دولتی و خصوصی به  کار برده شد.

گاهی نیز برای اشاره به شکاف عمیق دستمزد در سطوح باالی توزیع درآمدها به  کار 
رفته است، به این معنا که کارکنان زن در گروه  های باالی درآمدی، در مقایسه با هم ردیفان مرد 

خود دریافتی کمتر دارند.
عوامل پدیدآورنده سقف شیشه  ای

۱. کلیشه  ها
یکی از مهم  ترین موانع زنان، کلیشه  های جنسیتی است. کلیشه نوعی تفکر است که همه زنان 
رواج کلیشه  های جنسیتی،  به  علت  نمی  شود.  قائل  تفاوتی  آنها  بین  و  یکسان فرض کرده  را 
افراد به  طور عموم معتقدند که مردان و زنان از بسیاری جهات؛ مانند خصیصه های شخصیتی، 

ویژگی  های جنسیتی )حداقل تا اندازه ای( در جهان یکسان اند.
نمونه  ای از این فرضیه  های کلیشه  ای منفی عبارتنداز:

• زنان تمایل دارند تا وظایف خانوادگی را مقدم بر مالحظات کاری قرار دهند. آنها باید از 
فرزندان خود مراقبت کنند، بنابراین زمان و اشتیاق به کار خود را از دست می  دهند.

• زنان برای درآمد اضافی کار نمی  کنند، به همین دلیل شور و شوق الزم را برای موفقیت 
در کسب و کار ندارند.

• زنان به جای اینکه بازخورد منفی را حرفه  ای تلقی کنند، از آن برداشت شخصی می کنند.
فاقد  اندازه احساسی و  از  برای پست  های عالی مدیریتی مناسب نیستند؛ زیرا بیش  • زنان 
درست  زیادی  شاغل  زنان  مورد  در  فرضیه  ها  این  است  ممکن  چند  هر  پرخاشگری  اند. 
باشد، اما جای تردید وجود دارد به  طور دقیق زنانی را توصیف کند که تصمیم دارند حرفه 

مدیریت را دنبال کنند
۲. شبکه  های ارتباطی

مرکزیت  به  و  داشته  سازمان  قدرتمند  افراد  با  کمتری  تعامالت  مردان  با  مقایسه  در  زنان 
شبکه  های قدرتمند، نزدیک نیستند و از آنجا که دسترسی به شبکه  های قدرتمند، رابطه مثبتی با 
ارتقای سازمانی دارد، فقدان فرصت دسترسی به چنین شبکه  هایی منجر به سقف شیشه  ای 

برای زنان می  شود.
۳. ارزش  گذاری به کار زنان

سازمان  ها از همه مدیران چه زن و چه مرد انتظار دارند تا عملکردشان عالی باشد اما عملکرد 
مردان،  انتظار  میزان  از  بیش  اندازه ه ای  در  کردن  کار  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  زنان 
راهبردی بوده که مدیران موفق آن را به کار برده  اند و اکثر این زنان آن را راهبردی اساسی 

یا نسبتاً مهم دانسته  اند.
۴. سبک مدیریت

حدود 96 درصد از مدیران زن، به  کارگیری روش مدیریت خاصی را که مطلوب مدیران مرد باشد 
به  عنوان عامل پیشرفت کاری ذکر کرده  اند. آنها مجبور هستند فرهنگ و محیطی مردانه را بپذیرند 

الگوی  به عنوان  اغلب  که  باشند  داشته  کار  و  سر  پدیده  ای  با  و 
مدیریت مردانه مطرح می  شود.

آنها اذعان داشته  اند که الگوهای موجود مدیریت، سرشار 
از خصوصیات و روش  های مردانه است. این الگوها زنان را بر 

سر دو راهی قرار می دهد که اگر روش  های زنانه مدیریت 
را به  کار بگیرند، ممکن است به آنها به چشم مدیر موفق 

نگاه نکنند و اگر روش  های مردانه را بپذیرند، ممکن 
است از آنها انتقاد شود.

مطالعات انجام شده نشان 
می دهد سقف شیشه ای، 
بسیاری از زنان را از باال 
رفتن به سوی پست  های 

مدیریتی باز می دارد. 
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و  نبودن دست  و  بودن  ورطه  در  دنیا  سرتاسر  در  روستاها 
جمعیت  ساله،   70 زمانی  بازه  یک  در  چراکه  می زنند،  پا 
میلیارد   4 از  بیش  به  نفر  میلیون   700 از  جهان  شهری 

افزایش یافته که نشأت گرفته از پدیده شهرنشینی است.
دلیل  به  سو  یک  از  شهرها  در  جمعیت  ازدیاد  روند  این 
ارتقاء متفاوت رفاه شهرها و روستاها و از طرف دیگر تحول 
بهداشتی  آموزشی،  نیازهای  زندگی،  معیارهای  در  تغییر  و 
این  در  نیز  سومی  عامل  اما  است،  فرهنگی  چالش های  و 
چهاردهه اخیر پای به عرضه گذاشته و آن انفجار اطالعات 

همراه با تکامل روزانه تکنولوژی های مرتبط با آن ها است.
از  مهاجرت  دلیل  به  فقط  نه  شهرنشینی  گسترش 
نیازهای  و  ازدیاد جمعیت  به علت  بلکه  به شهرها  روستاها 
و  روستاها  همان  گسترش  و  رشد  همچنین  و  جمعیتی 
رخ  کوچک،  اگرچه  جدید،  شهرهای  به  آن ها  تبدیل شدن 

داده است.

روستاها

در لبه مرگ و زندگی

در روند این تغییر معکوس باید به چند نکته اشاره کرد:
زیرساخت های  و  شرایط  ایجاد  همان  که  عینی  واقعیت های  به  دولت ها  بی توجهی   -۱
و  روستا  زندگی  و  مرگ  بین  وضعیت  تعریف کننده  که  است  زمان  از  مقطعی  در  الزم 
روستانشین است، چراکه نوشداروی بعد از مرگ سهراب عالج واقعه نیست. روستایی که 
چاهش بی آب و قناتش خشک شده نیاز به کمک فوری دارد چرا که پس از مهاجرت و 
حاشیه نشین شدن روستائیان در جوار یک شهر، دیگر عامل و انگیزه ای برای بازگشت آنان 

وجود نخواهد داشت.
در سر شماری سال 95 و طبق آمار، تاکنون سی هزار روستا از سکنه خالی شده است، 
اگرچه به علت نداشتن آمار دقیقی از این تخلیه شدن ها، آمار مذکور تا افزون بر 34 هزار 
 700 سالیانه  متوسط  به طور  جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  بر  بنا  است.  شده  ذکر  نیز 
خارج  قبیل  از  نامطلوب  بسیار  عواقبی  که  می شود  کاسته  روستاها  جمعیت  از  نفر  هزار 
با  شهری  جوامع  در  آن ها  سرگردان شدن  کشاورزی،  تولیدات  چرخه  از  افراد  این  شدن 
تمام جنبه های منفی اجتماعی / فرهنگی و مبدل شدن آن ها به زائده ای به علت نداشتن 

تخصص و فنون شغلی را در پی دارد.
و  زیرساخت ها  و  امکانات  کمبود  روستاییان  مهاجرت  در  معضلی  چنین  اصلی  عامل 
خدمات رفاهی زندگی است، چراکه اگر حداقل هایی از امکانات و زیرساخت ها در روستاها 
وجود داشت، جوانان و نیروی کار آن ها، سر از حاشیه شهرها در نمی آوردند. فقر حاکم در 
روستاها و به ویژه در مناطق خشک و کم آب، نبود سرمایه که می تواند زمینه ساز اشتغال 
گردد و از همه مهم تر نادیده گرفته شدن از سوی دولت ها و توجه بیشتر به شهرها منجر 

به ترک محل زندگی اجدادی توسط روستاییان و به ویژه جوانان شده است.
آن هایی که عامدانه چنین مشکلی را نادیده می گیرند باید بدانند که تخلیه 34 هزار 

روستا نقشی انکارناپذیر در آسیب زدن به اقتصاد و ایجاد ناهنجاری های اجتماعی دارد.
۲- افزایش جمعیت شهری و گسترش شهرنشینی از یک سو و تخلیه روستاها از سوی 
می شود  دامی  و  باغی  و  زراعی  اعم از  استراتژیک  محصوالت  تولید  کاهش  به  منجر  دیگر 
کردن  هزینه  و  منابع خارجی  به  بیشتر  وابستگی هرچه  کاهش،  این  از  نتایج حاصل  که 
سرمایه هایی است که می توانند در راه توسعه و پیشرفت و رفاه جامعه به کار گرفته شوند. 
 8/5 به  قبل  سال  تا چند  که  کشاورزی  محصوالت  واردات  و  در صادرات  منفی  تراز 

میلیارد می رسید به یک باره به وجود نیامده است.
پدیده خالی شدن روستاها از سکنه به ویژه در مناطق فقیر و کم برخوردار بیشتر است، 
چنانچه در استان های لرستان، ایالم، کردستان، سیستان و بلوچستان و سایر استان های 
ادامه دارد و نتیجه آن روی آوردن روستاییان به قاچاق و سایر  با شدت بیشتری  مشابه 

امور غیرقانونی است.
۳- فاجعه بارتر آن که اراضی روستاهایی که در حواشی شهرها قرار داشته با تغییر کاربری 

به طور کلی از بین می روند.
۴- تمامی وزارتخانه ها اعم از آموزش و پرورش و بهداشت و... و در رأس آن ها وزارتخانه 
جهادکشاورزی مسئولیت ایجاد زیرساخت ها و امکانات زندگی و ایجاد رفاه حداقلی برای 
روستانشینان را دارند، که در صورت اهمال و معطوف نمودن توجه خود به شهرها، شاهد 

مرگ تدریجی روستاها خواهیم بود. 

دالیل  به  روستاییان  مهاجرت  از  ناشی  عمدتاً  ایران،  در  شهرنشینی  گسترش  روند  اما 
خشکسالی های مستمر، از بین رفتن اراضی کشاورزی به علت کمبود آب، سختی ها و مشکالت 
روستانشینی از قبیل نبود بهداشت و آموزش و امکانات رفاهی و از همه مهم تر جاذبه های شهری 

بوده و است.
نام حاشیه نشینی به علت نبود  از نظر دور داشت ظهور پدیده ای به  نباید  نکته ای که 
از  یکی  اظهارات  به  بنا  که  گونه ای  به  است،  پدیده  این  به  مبتال  در شهرهای  زیرساخت ها 
به صورت  نفر  میلیون   20 حاضر  حال  در  مجلس(،  در  خدابنده  شهر  )نماینده  مسئوالن 

حاشیه نشین در اطراف شهرهای بزرگ در حال گذران شرایط سختی به نام زندگی هستند.
در دهه 1330 نسبت جمعیت شهری و روستایی ایران 25 به 75 درصد بود اما اکنون 

این نسبت کاماًل معکوس و به صورت 78 به 22 درآمده است.
در سال 1300 یعنی یک قرن پیش، جمعیت کشور 10 میلیون نفر بود، اما در حال 

حاضر و در طلیعه سال 1400، این جمعیت به 85 میلیون رسیده است.
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یک »خطیب« دیگر
ازاعضای سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی

با سابقه چهل سال خدمت درخشان به رحمت ایزدی پیوست

مدافعان سازمان تحقیقات

رفتی و شکست محفل ما
هم محفل ما و هم دل ما

هنگامی که مقاله را با بیت فوق به پایان بردم، نزدیک صبح بود و مرا خواب در ربود؛
در عالم خواب، مرحوم خطیب شهیدی در مقابلم قرار گرفت و پس از مصافحه رفت!

خدمات شایسته خطیب شهیدی به جامعه تحقیقات کشاورزی
موجب تهیه این نوشتار شد. 

بنده به سبب گذشت زمان و کثرت سن )عبور از مرز90 سالگی(، به یاد ندارم که گروه 
روزنامه نگار  و  دادگستری  وکیل  دانشگاه،  استاد  زندنیا،  امیرشاپور  دکتر  مرحوم  حقوقی 
معروف، توسط چه کسانی چه زمانی به این سازمان معرفی شد اما بعد از درگذشت وی، 
مرحوم حسن صانعی قاضی، بازنشسته دادگستری را برای سرپرستی گروه حقوقی سازمان 

معرفی کردم.
اوایل انقالب در بعضی از روستاها عده ای از فرصت طلبان به تصرف زمین های زراعی و 
تحقیقاتی متعلق به دولت افتادند و من به اتفاق مرحوم خطیب شهیدی با وصول گزارشات 
به  متعلق  که  را  اراضی  آن  مالکیت  مدارک  ارائه  با  و  اعزام  آن شهرها  به  استان ها  مراکز 
مراکز تحقیقاتی بود، در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، اقامه دعوی کرده و پس از چند 
به اطالع ریاست سازمان  را  ثابت و رفع تصرف می نمودیم و مراتب  را  ادعای خود  ماهی 
تحقیقاتی  اراضی  که  بود  اهمیت  حائز  جهت  آن  از  حقوقی  گروه  حرکت  می رساندیم. 
و  بهره وری  افزایش  به  تا  بود  کشاورزی  نجات  و  پیشرفته  مزارع  و  بذور  تولید  زمینه ساز 
کاهش هزینه ها بینجامد )بگذریم که اخیراً بسیاری از مزارع تحقیقاتی وزارتخانه فروخته 

یا واگذار شده یا به سالن های عروسی و رستوران و بازارمکاره تبدیل شده است(.
وزیر و سرپرست  این سفرها، مهندس عباس کشاورز، معاون  از  دارم در یکی  یاد  به 
وقت سازمان )قائم مقام فعلی وزارت جهاد کشاورزی( نیز برای انجام کاری با گروه حقوقی 

همراه شد که آن سفر نیز نتایج مثبتی در پی داشت.
اینک که نام مهندس کشاورز به میان آمد، اجازه دهید خاطره ای از ایشان نقل کنم؛ 
یک روز مشارالیه مرا خواستند و گفتند: در ماموریتی که به خارج از کشور رفتم، مقداری 
به  نامه ای  ارائه  با  را  ارز  از من خواستند  نکردم. مهندس کشاورز  را مصرف  مأموریت  ارز 

سازمان مربوطه، عودت دهم.
اکنون من نویسنده اعالم می کنم اگر کسانی غیر از مهندس کشاورز، چنین اقدامی 
از جشنواره ها و آنچه در طول  تا تمامی لوح تقدیر و تندیس بلورین که  کرده، اعالم کند؛ 
به  شده  مرحمت  مخلص،  به  روزنامه نگاری  در  عمرم  از  اندی  و  سال  نود  از  سال  هفتاد 

ایشان تقدیم می کنم.

که  قبل  سال  چند  بدارد.  سالمت  را  کشاورز  عباس  مهندس  آقای  خداوند  امیدوارم 
آقای  عیادت  به  تا  کردند  تلفن  بنده  به  بود  بستری  منزل  در  و  بیمار  شهیدی  خطیب 
کار وی به  اما اخیراً  خطیب  شهیدی برویم که مرحوم خطیب از این دیدار خرسند شد؛ 
بیمارستان کشیده شد. وقتی هم در بیمارستان بود مهندس کشاورز مرتب جویای حال 
کرد.  تسلیم  به جان آفرین  و جان  نداد  مهلت  او  به  اجل  دیگر  که  افسوس  اما  او می شد. 

خدایش رحمت کند که مرد نازنینی بود و فقدانش برایم گران آمد.

شهیدی  خطیب  میرمحسن 
اعضای سازمان تحقیقات،  از  یکی 
آموزش و ترویج کشاورزی بود که 
حق  احقاق  جهت  در  و  دلسوزانه 
گروه  با  کشاورزی  وزارت  و  دولت 
همکاری  مذکور  سازمان  حقوقی 
نیز  بازنشستگی  از  بعد  و  می کرد 

این همکاری ادامه داشت.
در   1317 خرداد   31 وی 
 1399 مهرماه   23 و  متولد  تبریز 
پس از یک دوره بیماری در تهران 

درگذشت.

اهدای تندیس بلورین توسط آقای مهندس علیرضا رزم حسینی، استاندار وقت کرمان
و استاندار بعدی استان خراسان رضوی و وزیر فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

هنگام اعطای تندیس بلورین به مناسبت تالیف کتاب »تاریخ مطبوعات کرمان« به راقم این سطور
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 مهدی رجول دزفولی

بخش اول

اگر نگاهمان را به خاک به عنوان یک چیز بی جان و ساکن 
یک  به عنوان  جانداران  سایر  چون  را  آن  و  دهیم  تغییر 
قبول خواهیم کرد  گاه  آن  بپذیریم،  دارای حیات  مجموعه 
عوارض  به  شود،  بیمار  می تواند  نیز  زنده  ساختار  این  که 
جانش  به  »میکروب هایی«  گردد،  دچار  کاستی هایی  یا 
پزشک  محتاج  که  گونه ای  به  نماید  مریض  را  آن  و  بیفتد 
و کارشناس و دارو  شود تا برای آن »نسخه« ای نوشته شود. 
اگرچه امکان دارد گرفتار تب و بیماری های گوارشی نگردد، 
اما به هر حال بیمار خواهد شد، تغییر ساختار خواهد داد 
نیز  شده اند  بیماری اش  موجب  که  افرادی  آن،  مرگ  با  و 

گرسنه خواهند ماند.
جمله  از  و  زمین  کره  سرتاسر  در  جمعیت  افزایش  با 
شکم  کردن  سیر  افراد،  تمامی  اندیشه  اولین  ایران، 
غذا  وعده  سه  روزی  متوسط  به طور  که  است  گرسنگانی 
زمین های  آن که  مگر  نمی آید  دست  به  این  و  می خواهند 
آن ها  برای  غذا  لقمه ای  تا  بروند  زیرکشت  به  حاصلخیز 
تأمین شود، اما هر زمینی را یارای تولید مواد غذایی خوب 

و کافی نیست.
زمین های  در  بی رمق،  و  فرسوده  اراضی  و  شوره زار  در 
بهره برداری  و  بی مباالتی  با  که  آلی  مواد  فاقد  و  بی کیفیت 
بی رویه رو به نابودی رفته اند، محصولی به دست نخواهد آمد، 
چرا که هر کشاورز یا بهره بردار باید بداند منابع خاک الیزال 
و پایان پذیر نیستند و استفاده مستمر و پیوسته از آن ها به 

مرگ خاک منتهی می شود.

جای خالی
نسخه نویسی

برای خاک

چرا حفظ خاک مهم است؟
حفظ خاک و یا در واقع حفظ خاصلخیزی آن، معادل و مساوی حفظ حیات تمامی جانداران 
و خللی در آن  و هر گونه خدشه  است  زمین  انسان روی کره  میلیارد  از جمله هشت  و 
از  بسیاری  نمونه های  تاکنون  هرچند  باشد،  مشکل آفرین  زمین  ساکنان  برای  می تواند 

مهاجرت های ناشی از گرسنگی را به خاطر از بین رفتن اراضی کشاورزی، شاهد بوده ایم.
آن گاه که انسان نتواند به کشاورزی بپردازد و محصولی تولید نماید، باید برای ادامه 

بقای خود در پی راهکارهای دیگری باشد.
در مقوله حفظ حاصلخیزی خاک، اشاره به چند نکته ضرورت دارد:

۱- همانگونه که ذخایر آب شیرین برای کشاورزی محدودند، خاک های قابل کشت و حاصلخیز 
نیز نسبت به کل مساحت کره زمین بسیار اندک و در حدود 5 میلیارد هکتار است که 
نوع  و  رطوبت  بارندگی،  میزان  اقلیمی،  شرایط  بر  بنا  آن ها،  از  محصول  برداشت  قابلیت 

خاک متفاوت است، بنابراین هر خاکی قابلیت کشت ندارد.
انجام  قابلیت  آن  درصد  ده  از  کمتر  نیز  هکتار(  میلیون   165( کشور  اراضی  کل  از   -۲
 18 تا  میلیون   16 از  مختلف  ارقام  ارائه  با  که  دارد  محصول  تولید  و  کشاورزی  عملیات 

میلیون هکتار در نوسان است.
اما نکته بسیار مهم آن که از این مقدار اراضی نیز منحصراً در حدود 8 میلیون هکتار 
تا 1/2 میلیون  واقع یک  نیز در  این مساحت  از  و  را داشته  آبی  انجام کشت های  قابلیت 
هکتار در زمره اراضی مرغوب هستند و 7 میلیون هکتار دیگر به دلیل شور بودن خاک، 

تراکم و سفتی و یا سنگی بودن از ارزش کمتری برخوردارند.
در موضوع تخصیص سرانه اراضی کشور به هر ایرانی 1/94 هکتار تعلق می گیرد، اما 
که  می رسد  فرد  هر  به  مترمربع  در حدود 2000  فقط  غذا  تولیدکننده  اراضی  مقوله  در 
تأمین شود،  غذای یک سال وی  این مساحت،  از  باید  که  است، چرا  اندک  بسیار  رقمی 

امری که منجر به سوءتغذیه در برخی از استان ها شده است.

۳- نکته دیگری که ارتباط مستقیمی با موضوع مطروحه دارد چگونگی استفاده و حفظ 
افزایش روند جمعیت،  با  قابل کشت است، چرا که  اراضی  اندک  این مقدار  از  و حراست 
کاهش مستمر ذخایر آبی و خشکسالی های درازمدت، فرسایش شدید خاک ها )16 تن در 
اراضی کشاورزی،  تغییر کاربری  و  میانگین جهانی 6 تن در هکتار(   / هکتار در هر سال 
بیشتر  به طور مستمر هرچه  اراضی حاصلخیز است که  اندک  بر همین مقدار  وارده  فشار 

منجر به کاهش حاصلخیزی و کیفیت آن ها می گردد.
استمرار چنین وضعیتی در درازمدت به واردات هرچه بیشتر مواد غذایی و وابستگی 
به خارج از یک سو و از دست دادن بازارهای صادراتی و کسب درآمد از بخش کشاورزی 

از سوی دیگر می شود.
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وزارت  آن ها،  رأس  در  و  سازمان ها  جایگاه  به  است  الزم  جا  این  در   -۵
حاصلخیزی  و  خاک  حفظ  مستقیم  مسئول  به عنوان  جهادکشاورزی 

به  الزم  راهکارهای  و  اطالعات  ترویج  و  آموزش  آن، 
خاک  از  حفاظت  درک  انتقال  و  کشاورزان 
غذایی  مواد  تولیدکننده  بستر  تنها  به عنوان 

جامعه اشاره کرد.
مسئوالن  این  که  است  آن  پرسش  اولین 
سخنرانی  و  تئوری  موارد  از  غیر  به  مستقیم 
عملی  به شکل  اندازه  چه  تا  تشکیل جلسه،  و 

تمهیدات  ایجاد  و  خاک  حاصلخیزی  حفظ  بر 
کارشناسان  و  داشته  نظارت  الزم  تدارکات  و 

و  گذاشته  مزارع  در  پای  میزان  چه  به  وزارتخانه 
حاصلخیزی  حفظ  به  نسبت  را  کشاورزان  نزدیک  از 

خاک ارشاد کرده اند؟
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان مسئول و متولی توزیع انواع کود تا چه اندازه 

بر نیاز واقعی اراضی به کودهای توزیع شده نظارت و یا در واقع دخالت داشته است. 
به  بنادر  یا گمرکات  و  پتروشیمی  کارخانه های  مبدأ  از  کود  تن  میلیون  دو  که  آیا همین 
به آن مقدار کود در  فالن منطقه  اساساً  آیا  و  مقصدهای مورد نظر حمل گردیده کافی است 
اندازه های واقعی نیازمند بوده است؟ آیا هر سهمیه کود منطقه ای براساس نیازهای واقعی آن 
تخصیص یافته است؟ آیا کشاورزی که یک یا دو تن کود را بار می زند و به مزرعه می برد واقعاً 
به همان کود و به همان مقدار نیاز دارد یا زمینش به جای اوره، باید پتاس دریافت نماید و یا 

این که اساساً به چنین کودهایی نیاز دارد یا ندارد؟
۶- خاک های کشور به دلیل گستردگی وسعت و اقلیم های مختلف جغرافیایی بسیار متنوع اند 
و چه بسیار مناطقی که در یک حوزه جغرافیایی قرار داشته اما هر بخش آن خاکی متفاوت از 
جای دیگر دارد ولذا حفظ حاصلخیزی، چگونگی کود دادن، عملیات کشاورزی، نوع محصول 
کار  دستور  و  برنامه  یک،  هر  برای  باید  لزوماً  و  داشته  تفاوت  یکدیگر  با  آن ها  امور  سایر  و 

جداگانه ای اتخاذ کرد.
این  هنوز  کشاورزی،  خاک های  پهنه بندی  لزوم  از  دهه  چندین  گذشت  از  پس  متأسفانه 
نداریم  خاک ها  حاصلخیزی  چگونگی  از  کاربردی  نقشه هایی  و  نرسیده  انجام  به  ضروری  کار 
که همین امر موجب از بین رفتن کیفیت خاک ها از یک سو و استفاده بی ضابطه از کودهای 
شیمیایی از سوی دیگر می شود و آن گونه که در سطور پیشین ذکر شد، دادن کود به اراضی 

هیچ ضابطه و معیار مشخص و درستی ندارد.
سال  ده  از  پس  اما  شد،  داده  مجلس  به  ماده   38 در  خاک  جامع  طرح   1388 سال  در 
درازا  به  همین  که  رسید  تصویب  به  خوردن  خاک  و  مجلس  راهروهای  پیچ وخم  در  گردش 
کشیده شدن نشان از بی اهمیت دانستن مقوله حفاظت از خاک توسط نمایندگانی داشت که 

اکثریتی از آن ها با رأی همین کشاورزان به مجلس راه یافته بودند. 
البته نمی توان انتظار داشت که همان طرح نیز به شکلی اصولی و منطبق با واقعیت ها و ضرورت ها 
ابالغ آن در سال گذشته، تصمیماتی مبتنی بر  و  از تصویب  اجرا درآید، چرا که حتی پس  به 

تغییر در رفتارهای ضد حاصلخیزی خاک مشاهده نشده است.
کالم آخر

با توجه به حداقل های بیان شده از ضرورت توجه به حاصلخیزی خاک به عنوان یک ذخیره بشری، 
لزوم حضور کارشناسان و صاحبنظران به عنوان تشخیص دهندگان بیماری ها و یا به بیان دیگر، 
باغ  یا  آزمایشگاه های خاک شناسی، هر مزرعه  به  با رجوع  تا  احساس می شود  نیازهای خاک 
و شاخصه های  داده ها  براساس  را  آن ها  واقعی  نیازهای  و  کرده  به صورت جداگانه شناسایی  را 

موجود مشخص نمایند.
شاید الزام بر توجه به تأمین غذای انسان های حال و آینده موجب پیوند زدن رابطه گسسته 
کشاورزان بی باور با کارشناسان و آزمایشگاه های خاکشناسی گردد. شدت از بین رفتن کیفیت 
خاک ها با اسراف در مصرف کودهای شیمیایی و نا آگاهی از چگونگی به کارگیری آن ها، تضعیف 
افراد،  تا  رسیده  فرا  آن  زمان  نمی نماید.  ترسیم  را  روشنی  آینده  هوموس،  و  آلی  مواد  ذخیره 
سازمان ها و متولیان و مسئوالن به خود آیند و حتی اگر نه در حفظ منافع خود، اما در اندیشه 

آیندگان باشند. حضور آزمایشگاه های خاکشناسی نه یک ضرورت که یک اجبار است. 
ادامه دارد...

۴- کشاورزان و بهره برداران نقشی اساسی در حفظ و یا از 
بین بردن حاصلخیزی خاک دارند.

و  ارثی  مقوله ای  فی النفسه  کشاورزی  که  آنجایی  از 
خود  حیات  به  فرزندان  به  پدران  از  انتقال  در  و  اجدادی 
خود  کار  دستور  در  گذشتگان  را  آنچه  هر  لذا  داده،  ادامه 
و  کرده  عمل  روال  آن  بر  نیز  آن ها  اخالف  داشته اند، 
می کنند که بی سوادی، نا آگاهی، نبود آموزش های ترویجی 

و برنامه های حفاظتی، مزید بر علت است.
اگر تا قبل از اختراع و به کارگیری کودهای شیمیایی، 
آمده  دست  به  دامی  کود  مقداری  کردن  اضافه  کار  روش 
از فضوالت دام های صاحب زمین بدون شناخت از ضرورت 
روند  همین  حاضر،  حال  در  بوده،  موادی  چنین  افزودن 
در  اگر  که  می شود  دیده  شیمیایی  کودهای  مورد  در 
از یک کشاورز پرسیده شود چرا بدون  بررسی های میدانی 
متر و معیار مشخصی کود شیمیایی به خاک می دهید، به 
کار  این  سال  )هر  که:  رسید  خواهیم  مشترکی  جواب های 
را می کنیم یا همسایه ما هم همین طور کود می دهد و...(. 

فیزیک  با  مرتبط  استدالل منطقی  به هیچ  پاسخ ها  در 
میکروالمنت  یا  ماکرو  عناصر  به  نیاز  یا  و  خاک  شیمی  یا 
کود  با  محصول  رابطه  مهم تر  همه  از  و  ریزمغذی ها  و 
زمین  گذشته  سال  در  اگر  یعنی  نمی رسیم.  اضافه شده، 
یک کشاورز زیرکشت گندم بوده و در سال جاری قصد بر 
کشت چغندر یا سیب زمینی دارد، باز هم بر همان سبک و 
استفاده  روش  این  که  می کند  عمل  تغییر  اندکی  با  سیاق 
اجزاء خاک در  نبود آموزش در شناخت  از  ناشی  از کودها 

رابطه با کشت محصوالت کشاورزی است.

نمی داند  کشاورز  یک  که  گفت  می توان  جرأت  به 
خاک  از  پتاسیم  یا  فسفر  یا  ازت  مقدار  چه  گندم  تن  یک 
برداشت می کند تا در کشت بعدی برای تأمین ذخایر مواد 

آن، به همان میزان کود به خاک اضافه نماید.
بر همین اساس نمی داند که کشت قبلی )مثاًل، چغندر 
میکروالمنت  یا  اصلی  عناصر  از  مقادیری  چه  و...(  ذرت  یا 
تأمین  برای  بعدی  کشت  برای  تا  نموده  زمین جذب  از  را 

مقادیر مورد نیاز محصول، آن ها را به خاک اضافه کند.
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آموزش از یاد رفته
این مقوله را با این پرسش آغاز می کنیم که چرا در آخرین روزهای دهه نود خورشیدی و 
گام نهادن در قرنی جدید، کشاورزی ما به جز در مواردی اندک که الزمه زمان است، چندان 
تفاوتی با 50 یا صد سال گذشته ندارد و چرا تمایل و گرایش به دانستنی های علمی بیشتر 

علی رغم نیاز شدید به دانش روز در بخش کشاورزی، این ضرورت احساس نمی شود؟
و  می دانند  روز  دانش  از  بی نیاز  را  ما خود  براهین کشاورزان  و  کدام دالیل  براساس 
گذشته،  در  زدن  جا  در  و  فقر  و  معیشتی  زندگی  چنبره  در  ماندن  گرفتار  وجود  با  چرا 

آغوششان به روی یادگیری بیشتر به منظور تغییر در تولید و ارکان زندگی، باز نیست؟
تمامی  در  کشاورزی  بخش  بهره برداران  لذا  است،  آموزش پذیر  موجودی  انسان 
آن ها  نیازهای  پاسخگوی  دیگر  که  خود  اجدادی  تجارب  به  منحصراً  نباید  زیربخش ها 
و جامعه در زمان کنونی نیست، متکی باشند. اما یک نکته اساسی را نباید در این جا 
ازیاد برد و آن، این که اگر بنابه هر دلیلی تعلیم و انتقال دانش مورد سهل انگاری قرار 
گیرد یا اولویت بندی آن پس از مسائل بسیار فرعی، غیرضروری و بعضاً بدون وجهه و 
اعتبار برنامه ریزی شود، در آن جا دیگر نمی توان کشاورز را متهم به کاهلی و نادانی 
کرد، چراکه موضوعی با چنین اهمیت از سوی مسئوالن و دولتمردان به حاشیه رانده 

شده است.
با وجود آن که اعتقاد بر آن بوده و هنوز هم گفته می شود که کشاورزی 
مقوله  در  به خاطر می آوریم  تا جایی که  اما  اقتصاد« است،  »محور 
تمام  در  گیاهان،  و  کار  و  کشت  با  آشنایی  و  کشاورزی  آموزش 
ساقه  یا  گندم  خوشه  یک  آموزگار  یک  هیچگاه  تحصیل،  دوران 
نعنا را برای دانش آموزان خود به کالس نیاورده و مضافاً آن که در 
دبیرستان نیز که کتاب درس » علوم گیاهی« را سه سال 
بوته  یک  دبیران  از  یکی  هیچگاه  گرفتیم،  دست  به 
بدانیم  تا  نیاورد  درس  کالس  به  را  خارشتر 

شترها چگونه آن را می خورند.
و  طبیعت  و  گیاه  با  آشنایی  موضوع  در 
محصوالتی که روزانه و مستمر مصرف می شوند، 
از  کشاورزی  علمی  آموزش های  ابتدایی ترین  نیز  اکنون 
درسی  کتب  در  آن که  ضمن  گردد،  دریغ  دانش آموزان 
چنین  ایجاد  از  اثری  دبیرستانی  یا  دبستانی  آموزه های  و 

ارتباطی مشاهده نمی گردد.

 سامان دزفولی

بخش دوم 
در شماره 244 مجله دام و کشت و صنعت، در مبحث هنرستان های کشاورزی به سوابق 
به  از حدود یک قرن پیش پرداختیم که در چند مورد  ایران  تأسیس آن ها در  چگونگی 
کشاورزی،  محور  بر  ایران  اقتصاد  پایه گذاری  علی رغم  و  رفت  فراموشی  و  تعطیلی  محاق 
آن چه را که می باید برای پیشرفت و توسعه این بخش به عمل آید، به اجرا درنیامده است. 

بخش دوم از این مطلب در ذیل ارائه می شود.

هنرستان های کشاورزی، اهداف، چالش ها

کشاورزی آینده در هنرستان های کشاورزی
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جای خالی آموزش و آشنایی با کشاورزی
چرا در تمام دوازده سال آموزش انواع موضوعات به کودکان و نوجوانان، کشاورزی جایی ندارد؟ 

در این جا به چند نکته باید توجه کرد:
آموزش و پرورش  باالی  رده  مسئوالن  برای  کشاورزی  و شناخت  آشنایی  موضوع  اساساً   •
بی اهمیت است چرا که فکر می کنند چوپان گوسفندها و بزها را به چرا می برد، ننه سلطان 
انواع  صبح  اول  از  روز  هر  مش جعفر  و  می پزد  نان  نانوا  می کند،  تولید  تخم  مرغ  و  مرغ 

سبزی را روی پیشخوان مغازه دارد و کشاورزی هم چیزی بیشتر از این نیست.
• علی رغم عالقه کودکان به طبیعت و گیاهان، مسئوالن فکر می کنند که دانش آموزان 
مسئولیت  بار  زیر  از  شانه  این گونه  و  ناتوانند  هم  ساده  عملی  آموزش های  یادگیری  از 

آموزش کشاورزی خالی می کنند.
برای مواردی که حتی کودکان کمترین  اعتبار  تأمین  • تخصیص دادن 

عالقه ای به آن ها ندارند.
به  آموزش هایی  چنین  کردن  حواله  و  آموزش  به  ایدئولوژیک  نگاه   •
آینده ای دور که قطعاً در آن زمان دیگر اثر و نتیجه ای در بر نخواهد داشت،

به  کودکی  سال های  از  باید  کشاورزی  یادگیری  در  انگیزه  رشد  که  چرا 
اجرا در آید.

• استمرار آموزش به روش های مکتبی به  ویژه در مدارس دولتی
• تغییر شکل مکان های آموزشی از یک محل با ویژگی های علمی 

یک  صورت  به  خصوصی«  مدارس  در  »به  ویژه 
اجرای  با  تناسبی  هیچگاه  که  مسکونی  آپارتمان 
شرایط  ایجاد  امکان  اساساً  لذا  و  نداشته  آموزش 
نیز  آن ها  در  کشاورزی  با  آشنایی  برای  حداقلی 

امکان ندارد.
به  ویژه  کشور  نقاط  از  بسیاری  در  که  آن  مضافاً 

در شهرهای کوچک و روستاها مکانی به نام کالس خود 
و  قصه ها  زمره  در  آموزش هایی  و چنین  دارد  پرسش  جای 

داستان ها است.
باید اشاره کرد و آن هم این که حتی قانونگزاران و  در این جا به یک نکته اساسی 
نمایندگان قوه مقننه نیز توجهی به این مسئله ندارند. با اطمینان کامل می توان گفت که 
هیچ دانش آموزی در تمام دوران تحصیل خود به یک دامداری و یا مرغداری پا نگذاشته 

و نمی گذارد.
هر آنچه دانش آموزان از کشاورزی یاد گرفته و آموزش می بینند، منحصراً برگرفته از 
نقاشی ها و تصاویر کتاب هایشان است، لذا تمام جار و جنجال هایی که در اهمیت بخش 

کشاورزی فریاد زده می شود، هیاهو برای هیچ است! 
ادامه دارد...

تقریباً هیچگاه دانش آموزان یک کالس درس ابتدایی یا 
به  گیاهان  شناخت  به منظور  صرفاً  تحصیلی،  باالتر  رده های 
یک پارک یا باغ یا حتی سبزی فروشی محل، عازم نمی شوند.

تماماً  می شود،  بیان  کشاورزی  مقوله  در  چه  آن  هر 
عملی،  و  عینی  آموزش های  ساده ترین  انجام  بدون  تئوری، 
از  فاقد عملکرد های آزمایشی و تجربی و تماماً مجموعه ای 
محفوظات و حفظیات است که با یک آزمون روی یک ورقه 
کاغذ به پایان می رسد و اندک زمانی بعد به بوته فراموشی 

سپرده می شوند.
و  ذی ربط  مراجع  سوی  از  کشاورزی  آموزش  نقش 
اگر  است.  صفر  میزان  به  آموزش وپرورش  اول  درجه  در 
میلیون   14/5 حضور  مبنی بر  را  وزارتخانه  این  آمار  صحت 
از  درصد  چند  که  بدانیم  عالقه مندیم  بپذیریم،  دانش آموز 
اثنای یک دوره دوازده ساله تحصیلی و در مدت  آن ها در 
یک بار  برای  حتی  نوجوانی،  به  کودکی  از  طوالنی گذار 
واقعی  آموزش های  معرض  در  دقیقه ای  چند  زمانی  و 

کشاورزی قرار گرفته اند. پاسخ روشن است، هیچ درصد !

پیچیده  طفولیت،  دوران  از  که  روستازادگان  از  ُجدا 
مادرانشان  آغوش  یا  پشت  بر  بسته بندی شده  و  قنداق  در 
از  کدامیک  داشته اند،  حضور  باغ ها  و  مزارع  عرصه های  در 
آن  و  دانشگاه  به  ورود  از  قبل  تا  کشاورزی  مهندسان  این 
رشته  با  نامرتبط  واحدهای  از  نیمی  گذراندن  از  پس  هم 
تحصیلی شان، تعداد گلبرگ های یک گل باقال، شب بو یا  مینا 

را شمرده اند. به جرأت می توان گفت، هیچکدام. 
نکته اصلی در کلیت آموزش، اعم از ابتدایی و دبیرستانی 
و  مطالب  از  مجموعه ای  سپردن  خاطر  به  دانشگاهی،  تا 

نگارش خالصه ای از آن ها در زمان یک آزمون است.
برای هر یک از دروس از ادبیات و ریاضی و شیمی گرفته 
مکان هایی  اساساً  کشاورزی  و  فیزیک  و  زیست شناسی  تا 
اِعراب  از  محلی  و...  مزرعه  یا  آزمایشگاه  کتابخانه،  چون 
ندارد، حتی وسایل کمک آموزشی به منزله یک مقوله اضافی 
می کند،  »تلف«  را  تئوری  کالس های  زمان  که  وقت گیر  و 
تلقی می شوند. چنانچه در برنامه های درسی هفتگی احیاناً 
شود،  داده  اختصاص  فوق برنامه  مطالب  به  دقیقه ای  چند 
مختلف  روش های  به  و  شده  تلقی  مزاحم  یک  به منزله 

چنین ساعاتی نادیده گرفته می شوند.
از  مورد  این  در  روزگاری  روزی،  اگر  که  است  آشکار 
سوی فردی پرسشی مطرح گردد توپ به زمین آموزگاری 
تمام  زودتر  چه  هر  تحت فشاِر  و  نداشته  امکاناتی  هیچ  که 
یعنی  که  می شود  انداخته  دارد،  قرار  کتاب ها  کردن 
برنامه های وزارتخانه ذی ربط براساس آخرین استانداردهای 

آموزش جهانی است.
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منابع  و  خام  مواد  که  شده ایم  وارد  دوره ای  و  عصر  به  ما 
هستند.  کاهش یافتن  حال  در  بیشتر  هرچه  نیاز  مورد 
کاهش  فزاینده،  آالینده های  آلودگی،  روند  به  که  هنگامی 
دید  خواهیم  کنیم،  توجه  آب  کمبود  و  خاک  حاصلخیزی 
شکل  کشاورزی،  در  »پایداری«  به  مربوطه  چالش های  که 
این چالش ها،  به  اما همزمان  به خود می گیرند،  واقعی تری 

وارد شبکه های جهانی موبایل 3G نیز شده ایم.
موبایل ها  اَپ های  تکنولوژی  که  دارد  امکان  اگرچه 
بر  قبل  سال ها  از  اما  باشند،  نامرتبط  فوق  چالش های  با 
مورد  در  موبایل ها  در  منصوب  اپلیکیشن های  از  استفاده 
شده  تأکید  کشاورزی  در  پایداری  با  مرتبط  چالش های 
و  بزرگ  شرکت های  برای  مالی  ارز ش های  خلق  برای  تا 

خرده مالکان کشاورزی نیز راهکارهایی به وجود آید.
عرضه این گونه تکنولوژی های موبایلی و وسایل بی سیم 
و  نوآورانه  خدمات  تولید  و  ظهور  به  منجر  حمل،  قابل 
اپلیکیشن هایی گردیده که در زنجیره های کشاورزی کشورهای 

پیشرفته و نیز در حال توسعه، به کار گرفته می شوند.

نمونه ای از اپلیکیشن های جهانی موبایل
اپلیکیشن)Reuters Market Light (RML که براساس خدمات SMS و منطقه ای، اطالعات 
از  از مهم ترین اطالعات  ارائه می دهد. یکی  مربوط به قیمت کاالها، کشت محصوالت و آب وهوا را 
ICT، دانستن زمان واقعی قیمت ها است که به کشاورزان کمک می کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی اقدام به 

فروش محصول خود نموده و همچنین بهترین محصول برای کشت کدام است.
کشاورزان خرده پا و موبایل

تغییرات  قبیل  از  عوارضی  خطر  در  که  خرده پا  کشاورزان  کجاست؟  جنجال  و  جار  این  در  خرده پا  کشاورزان  جایگاه 
آب وهوایی قرار دارند، اغلب سعی شان بر آن است که بتوانند غذای خانواده شان را تأمین نمایند و در این جا است که این 
دسته از کشاورزان به استراتژی های ارزان قیمت نیاز دارند. پیشرفت های جدید در اینترنت و ICT، فرصت های بسیاری 

برای این دسته از کشاورزان به وجود آورده و به آن ها اجازه می دهد تا از این تکنولوژی ها استفاده کنند.
این کشاورزان هم اکنون می توانند از این خدمات بهره برداری نمایند. اگرچه نبود تمرکز ساختاری برای 500 میلیون 
کشاورز خرده پا و تعاونی ها به نوبه خود یک چالش است، اما یک امکان مهم دیگر آن که آن ها می توانند در جریان این 

اطالعات ضروری قرار گیرند.
نتیجه آن که مزایای ICT در بخش کشاورزی می تواند به کاهش هزینه های نقل و انتقال، گردش معامالت و جلوگیری 
از خسارات ناشی از فسادهای مالی کمک نماید. این تکنولوژی می تواند اطالعاتی در مورد تأثیر ریزمغذی ها، بیماری ها، 
از  عظیمی  بخش  قادرند  کشاورزان  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  بدهد.  کشاورزان  به  نیز  محصوالت  نگهداری  و  آفات 

کشاورزی جهان را در اختیار داشته و با افزایش بهره برداری، موجب کاهش اثرات محیطی بر کشاورزی گردند. 

در کشورهای توسعه یافته، با استفاده از این ابزارها در 
از  استفاده  با پیشرفت های روزافزون،  عرصه مکانیزاسیون 

نیروی کار انسانی به طور مستمر کاهش یافته است. امروزه، 
کشاورزی،  زنجیره  ارتقاء  برای  باید  موبایلی  اپلیکیشن های 

هرچه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.
در  کار  نیروی  بیشترین  جایی که  توسعه،  حال  در  کشورهای  در 

باید هرچه  امکانات موبایل  از  استفاده  به کار گرفته می شود،  بخش کشاورزی 
کارگیری  به  از  زیادی  بسترهای  درآید.  بازرگانان  و  تولیدکنندگان  خدمت  در  بیشتر 
بازاریابی، امکانات  اپلیکیشن های موبایل در کشاورزی می تواند شامل اطالعات  تکنولوژی 
تجاری، اطالعات هواشناسی، خدمات چهره به چهره و یادگیری های مالی مانند پرداخت، 

وام ها و بیمه ها نیز باشد.
چگونگی کمک موبایل به کشاورزان

نشر اطالعات کشاورزی به کشاورزان در فقیرترین کشورها و جوامع، موجب ساده تر شدن 
استفاده  نفوذ  و  انالین  تحصیل   ،IT سیستم های  کامپیوترها،  طریق  از  کمک ها  انتقال 
اطالعات  جریان  ایجاد  ارتباطاتی،  چنین  مزایای  از  یکی  می گردد.  همراه،  گوشی های  از 
به منظور کمک به کشاورزان به منظور مدیریت و تصمیم گیری بهتر در مورد اراضی است. 
زمان  مورد  در  هواشناسی  مراکز  با  رابطه  ایجاد  با  می توان  طریق  این  از  مثال  به عنوان 

کشت و برداشت محصول اطالعات الزم را به دست آورد.
به همین طریق می توان با استفاده از سیستم های اطالعات جغرافیایی و آگاهی های 
نمود. اقدام  آن ها  به کاهش خطرات  نسبت  دامی،  بیماری های  و  آفات  از ظهور  پیشگیرانه، 

دیگر  موارد  جمله  از  آب،  تر،  مهم  همه  از  و  بذرها  کودها،  کردن  مصرف  بهینه 
با  تا  تکنولوژی های کامپیوتری و موبایل است. چنین مواردی به کشاورز کمک می کنند 

کاهش مصرف، هزینه های خود را تقلیل دهند.
 78 تعداد   ،2011 سال  در  شده  انجام  مطالعات  براساس 
درصد از خانواده ها دارای دستگاه موبایل بوده که در 
مقایسه با رقم 20 درصد در سال 2000، 
حیرت انگیز است. حتی در منطقه ای 
مانند مناطق جنوب صحرای آفریقا 
این رقم 67 درصد است که رشدی 

بسیار سریع داشته است.
به  موبایل ها  خدمات  و  اَپ ها  امروزه، 
اَشکال متفاوتی در سرتاسر جهان طراحی شده اند و به 
اراضی شان  بهره وری  تا  کشاورزان سرتاسر دنیا کمک می کنند 
را باال برده و از منابع در اختیارشان برای نسل های آینده مراقبت کنند.

 زهرا روستایی زاده
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می توانند  که  هستند  محصوالت  این  از  نمونه  سه  زرشک  و  زعفران  زیتون، 
شاهنامه  »زال«  سه  باید  را  این ها  واقع  در  باشند.  موضوع  این  برای  شاهدمثالی 
محصوالت باغی کشور نامید که نمونه هایی از توانمندی های اقلیمی این سرزمین 

را نشان می دهند.
»زال« نخست زیتون، پهلوان اسطوره ای محصوالت باغبانی اگر چه 

در دیگر نقاط دنیا مخصوصاً در کشورهای مدیترانه ای به فراوانی 
کشت می شود، اما چنانچه اندکی مورد توجه قرار گیرد، 

به اندازه خودش می تواند نقش قابل مالحظه ای در 
اقتصاد کشور داشته باشد.

مصرف  سبد  در  آن  فرآورده های  و  زیتون  قرارگیری 
افزایش سالمت  در  ایرانی،  خانوارهای  دارویی  و  غذایی 

جامعه بسیار مفید خواهد بود.
تولیدکنندگان  بین  زیادی  بسیار  فاصله 

تولید  میزان متوسط  با  زیتون در کشور  نمونه 
اگر  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  کشوری 
اصولی  و  فنی  روش های  براساس  تولید 
سطح  همین  از  می توان  باشد،  استوار 
مقادیر  کشور،  در  زیتون  فعلی  کشت 

باالتری از محصول را برداشت کرد.
پیوندزنی،  طریق  از  باغات  اصالح 
اقدامات  مناسب،  ارقام  از  استفاده 
و  اصولی  و  فنی  هرس  مانند  مدیریتی 
متوسط  افزایش  در   ... و  آفات  با  مبارزه 

برداشت تأثیر جدی دارد.
و  مکانیزاسیون  موضوع  به  البته 
به خصوص ماشین های برداشت زیتون نیز 

باید توجه جدی داشت.
در بخش باالدستی و فرآوری هم نظارت 

اعتماد  جلب  و  زیتون  فرآورده های  تولید  بر 
استفاده  بحث  دارد.  ضرورت  بسیار  مشتریان، 

هم  را  روغن کشی  کارخانه های  ضایعات  و  تفاله  از 
موضوعی با اهمیت است.

زعفران که حکایتش بر همگان آشکار است؛ طالی 
سرخ که بیش از 90 درصد تولید جهانی آن در اختیار ایران 

است اما متأسفانه به دالیلی سهم کشورمان از گردش مالی قابل 
توجه آن در دنیا، به مراتب از سهم تولیدش کم تر است.

ارزشی  با  به مواد  تبدیل آن  فرآوری و  ارزش افزوده زعفران و  از  استفاده 
چون کروسئین، پیکروکروسئین و سافرانال و نیز تمرکز بر برندینگ و بازاریابی برای 

زعفران ایران و جلوگیری از خام فروشی راه حل رفع این مشکل است. و ... .
با محدودیت هایی مانند کیفیت  از کشور که  زرشک، این درخت بی باک و غیور در مناطقی 
پایین خاک و مقدار آب در دسترس برای دیگر محصوالت مواجه است، به خوبی عرض اندام می کند 

و پهلوانی ها از خودش نشان می دهد.
افزایش  برای  درختان  اصولی  و  علمی  هرس  فرآوری،  و  تولید  علمی  روش های  از  استفاده 
به منظور  تحقیقاتی  ایستگاه های  ایجاد  سالم،   نهال های  از  استفاده  و  نهالستان ها  احداث  باردهی، 
شناسایی و بررسی ارقام تجاری، مکانیزه کردن برداشت، استفاده از بسته بندی مناسب و بازارپسند 

از ضرورت ها در تولید زرشک است.
با  محصول  سه  این  احواالت  به  اندکی  مجله،  از  شماره  این   29 تا   26 صفحه های  در 

پرداخته ایم.  ارزش 

»زال«های
شاهنامهباغبانی

آب وهوایی،  خاص  شرایط  و  اقلیمی  نوع  دلیل  به  ایران  کشور 
پتانسیل های باالیی برای تولید انواع محصوالت زراعی و باغی را دارد.

ایران  در  تولیدی  میوه های  و  باغی  محصوالت  میان  در 
و  پتانسیل ها  نظر  از  که  برد  نام  می توان  را  زیادی  محصوالت 
است  »پهلوانی«  برای خودش  آن ها  از  کدام  تولید، هر  مزیت های 
پهلوانان  این  شود،  پرداخته  آن ها  به  خوبی  به  اگر  قدرت  َقَدر 
بار  از  زیادی  بخش  کشیدن  دوش  بر  توان  خود  نوبه  به  کدام  هر 
بر دوش  را   ... و  دارویی  نیاز  امنیت غذایی،  اشتغال زایی،  اقتصادی، 
به طور  این محصوالت  از  به هر کدام  پرداختن  خواهند کشید که 

جداگانه مجال خودش را طلب می کند.

زیتون، زعفران و زرشک

 سورنا بهزادپور
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نکردن  استفاده  براساس  گواهی شده  محصوالت  تولید 
صورت  شیمیایی  نهاده های  از  مجاز(  حد  در  استفاده  )یا 
و  سنگین  عناصر  آفت کش ها،  سموم،  باقی مانده  می گیرد. 
از حد مجاز پایین تر  نیز  دیگر آالینده ها در این محصوالت 
غذایی  عناصر  کافی حاوی  اندازه  به  نیز  تغذیه ای  نظر  از  و 
در  محصوالت  این  هستند.  دام  و  انسان  سالمت  برای 

راستای سالمت غذا و جامعه تولید می شوند.
نبود  به منظور  محصوالتی  چنین  آنالیز  و  کنترل 
و  استانداردها  با  مطابق  و...  بیوتیک ها  آنتی  نیترات، سرب، 

آیین نامه های مربوطه صورت می گیرد.
در مورد فرآیند تولید محصوالت گواهی شده، نظارت، 
مهندس  با  گفت وگویی  محصوالت،  این  تأیید  و  پایش 
سالمت  و  محیط زیست  دفتر  معاون  کریمی،  محمدحسین 
جهت  در  و  آمده  عمل  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  غذایی 
به بحث نشسته ایم که  از محصوالت  این دسته  تأیید  روند 

خالصه گفته های وی را در ادامه آمده است:

مدیران کنترل کیفیت در راهند

محصوالت گواهی شده و روند تائید آنها

تعریف محصوالت گواهی شده
نظارت ها،  از  سری  یک  اساس  بر  آن  تولید  که  است  محصولی  شده،  گواهی  محصول 
پایش ها و بازرسی ها و در چارچوبی مشخص صورت گرفته تا در نهایت هنگامی که وارد 

بازار می شود، خصوصیات مورد ادعای تولیدکننده را داشته باشد.
محصول گواهی شده می تواند واجد خصوصیات مختلفی باشد: مثاًل یک محصول سالم 
که مقدار مجاز آالینده ها در آن رعایت شده و یا یک محصول ارگانیک و هر نوع محصولی 
که تحت یک فرآیند نظارتی تولید گردیده و درنهایت توسط یک مرجع مجاز تأیید  شده 

است. این مرجع می تواند نظارتی، حاکمیتی یا هر نوع مرجع بازرسی دیگری باشد.
و  بهداشت  وزارت  و  استاندارد  ملی  سازمان  محیط زیست،  حفاظت  سازمان  نظرات 

درمان و آموزش پزشکی در پروسه تولید و بازرسی چنین محصولی می تواند دخیل باشد.
ادعای تولید محصول ارگانیک

به عنوان مثال در حال حاضر مشکلی که در مورد محصوالت ارگانیک وجود دارد، آن است 
که مصرف کننده نمی تواند مطمئن باشد محصولی که در بازار خریداری می کند آیا واقعاً 
نماید،  صادر  را  محصول  این  تأییدیه  نظارتی  مرجع  یک  اگر  اما  خیر؟!  یا  است  ارگانیک 

معلوم می شود که این محصول همان چیزی است که ادعا می شود.
ملی  سازمان  یکی  می کنند.  نظارت  حاکمیتی  نهاد  دو  محصوالت  این  تولید  فرآیند  در 

استاندارد و "مدیر کنترل کیفیت" و دیگری شرکت های بازرسی.

مدیران کنترل کیفیت
"مدیر کنترل کیفیت" یک فارغ التحصیل بخش کشاورزی است که پس از طی دوره های 
صورت  در  و  شرکت  ذیربط  امتحانات  در  الزم،  های  آموزش  و  عملی  و  علمی  تخصصی 
استان  برای  استاندارد  موسسه  تأیید  با  وی  کیفیت  کنترل  کار  مجوز  و  پروانه  موفقیت، 
ملی  سازمان  ضوابط  )تحت  خصوصی  شرکت های  قالب  در  و  می شود  صادر  مشخص 

استاندارد( فعالیت می کند.
پیش از این سازمان ملی استاندارد از بین کارشناسان این سازمان، مدیر کنترل کیفیت 
را معرفی که متأسفانه این افراد آشنایی چندانی با موضوع تولیدات کشاورزی نداشتند. اما در 
حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی، شرایط و ضوابط مدیران کنترل کیفیت بخش کشاورزی 

را تعریف و مشخص نموده که چه کسانی صالحیت این کار را دارند.
دفتر نظارت و سالمت غذای وزارتخانه طی یک سال گذشته حدود 1500 نفر را در 
قالب حدود 40 هزار نفر/ساعت برای این کار آموزش داده که حدود 800 نفر از این افراد 
به شرایط  توجه  با  دارد.  ادامه  نیز  افراد جدید  به  آموزش  در حال حاضر  و  گرفته  پروانه 
به  مجازی  آموزش های  برای  الزم  شرایط  و  زیرساخت ها  ایجاد  حال  در  دفتر  این  کرونا، 

متقاضیان است.
حوزه عمل مدیران کنترل کیفیت نیز قبل از این محدود بود، اما در شرایط فعلی یک 
مدیر کنترل کیفیت در حوزه محصوالت زراعی و باغی تا 50 هکتار سطح زیر کشت و در 
حوزه قارچ و گلخانه تا 10 هکتار را می تواند نظارت کند. مدیران کنترل کیفیت از ابتدای 
از فروش محصول، بر تمام مراحل کار نظارت دارند تا  تا بعد  آماده سازی و کاشت زمین 

همه امور طبق برنامه مشخص پیش برود.
اخذ مجوز به صورت الکترونیکی

بوروکراسی  یک  در  شده  گواهی  محصول  تولید  برای  مجوز  دریافت   1398 سال  از  قبل 
طی  را  هزینه ای  پُر  و  زمان بر  مراحل  باید  تولیدکننده  و  می شد  انجام  سخت  و  طوالنی 

می کرد؛ مضاف بر آن که نظارت درستی هم اعمال نمی شد.
این   98 سال  از  کشاورزی  جهاد  وزارت  غذای  سالمت  و  زیست  محیط  دفتر 
خدمات،  این  الکترونیکی شدن  از  قبل  می دهد.  ارائه  الکترونیک  به صورت  را  استانداردها 
زمان اخذ مجوز زیاد و تا حدود 40 روز طول می کشید و طی این مدت عماًل دوره تولید 
محصول و عرضه آن به بازار تمام شده بود. اما با الکترونیکی کردن، فرایند این زمان به 

یک هفته تقلیل پیدا کرده است.

 مریم السادات هاشمی منشادی
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مهندس بهنام شهدی، مشاور سابق مدیرعامل بانک کشاورزی به عنوان 
مدیر شعب استان تهران منصوب شد. 

آذربایجان غربی  استانداری  اقتصادی  معاونت  شهدی  مهندس 
در  نیز  را  آذربایجان غربی  استان  در  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر  و 
کارنامه خود دارد در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ماهنامه “دام 
مدیریتی  راهبردهای  و  برنامه ها  اهم  تبیین  به  صنعت”  و  کشت  و 

پرداختند که به صورت تیتروار در ذیل مشاهده می کنید: 
برون سازمانی  مدیران  با  همکاری  تیمی،  و  مشارکتی  مدیریت   •

ازجمله استانداری، سازمان جهاد و .... .
مقاومتی  اقتصاد  شاخص  از  استفاده  با  تخصصی  و  فراگیر  رشد   •

مطرح شده از طرف مقام معظم رهبری.
• مقررات زدایی در چارچوب ضوابط و کاهش بوروکراسی  اداری.

• تامین مالی شرکت های دانش بنیان و حمایت از استارت آپ ها.
و  تولید  حیث  از  نیمه تمام  و  بالتکلیف  طرح های  راه اندازی   •
در جهت  و حرکت  ملی  توسعه  منابع صندوق  و جذب  اشتغال 

اشتغال زایی و توسعه پایدار روستایی.
• حمایت از صادرکنندگان محصوالت صادرات  محور، صاحبان برند، 
طرح های  و  مکانیزاسیون  گلخانه ای،  کشت های  از  حمایت 

پرورش ماهی در قفس.

ماهنامه »دام و کشت و صنعت« نیز ضمن تبریک
 برای ایشان آرزوی توفیق داشته و امیدوار است

با راه اندازی طرح های بالتکلیف و نیمه تمام حرکتی مستمر
در راستای اشتغال و توسعه پایدار روستایی صورت گیرد
و با تجهیز منابع بانک توسط کارآفرینان و سرمایه گزاران

و جذب منابع صندوق توسعه ملی
تأمین مالی متقاضیان توسعه کسب و کار کشاورزی

صورت گیرد. 

۹۰ نوع پروانه تولید محصول سالم
در ابتدا ما یک پورتال اطالع رسانی بنام »سرگانیک« در دفتر سالمت غذا 
برای  پورتال  این  می کند.  فعالیت  دفتر  سایت  کنار  در  که  کردیم  ایجاد 
از قبیل دستورالعمل ها، شرایط  ایجاد و اطالعاتی  محصوالت گواهی شده 

تولید، اسامی تولیدکننده ها، بازار و... در آن بارگذاری شده است.
از طریق پنجره »سرگانیک« وزارت جهاد کشاورزی حدود 90 خدمت 
متفاوت ارائه می شود؛ یعنی 90 نوع پروانه تولید در حوزه های مختلف دام، 
مجوز  صدور  همین  آن ها  از  یکی  که  می گردد  ارائه  و...  ماشین ها  طیور، 
»نشان حد مجاز آالینده ها« و دیگری »محصوالت گواهی شده« است که 

توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.
 ابتدای کار، با ورود متقاضی و تولیدکننده به این 
پنجره و تأیید مشخصات ثبت احوالی او اطالعاتی که 
اطالعات  گواهی شده  محصوالت  مجوز  دریافت  جهت 
محصول   200 حدود  سایت  این  می کند.  وارد  را  الزم 
مختلف کشاورزی، باغی، گلخانه ای و قارچ با400 رقم 
در  بعدی،  گام های  در  می دهد.  پوشش  را  شده  تولید 
نظر است تا محصوالت دامی را نیز پوشش دهیم. البته 
از  بسیاری  آن که  دلیل  به  دامی  محصوالت  مورد  در 
تولید  کشور  داخل  در  طیور  و  دام  مصرفی  نهاده های 

نمی شوند، مقداری کار نظارت سخت تر است.
این  زیرکشت  زمین  میزان  محصول،  رقم  تولیدی،  محصول  متقاضی، 
جهاد  مرکز  نزدیک ترین  که  وارد  را  دست  این  از  اطالعاتی  و  محصول 
کشاورزی موجود در این سایت به آن ارتباط برقرار می کند. بعد از تکمیل 
این مراحل یک مدیر کنترل کیفیت را از بین دارندگان پروانه فعالیت در 

استان محل کار، انتخاب و معرفی می نماید.
انتخاب شرکت بازرسی

انتخاب  بازرسی نیز  باید یک شرکت  پس از طی این مراحل، تولیدکننده 
نماید. در حال حاضر 9 شرکت بازرسی فعال در »سرگانیک« وجود دارد 
استان ها،  در  استاندارد  کل  ادارات  یا  استاندارد  ملی  سازمان  نظر  زیر  که 
گواهی احراز صالحیت در حوزه تولید محصوالت گواهی شده و ارگانیک را 

صادر می کنند.
کشاورزی  محصوالت  بازرسی  حوزه  در  شرکت   120 از  بیش  البته 
شوند؛  وارد  حوزه  این  در  نمی توانند  شرکت ها  این  همه  اما  دارد،  وجود 
اجازه  شرکت هایی  تنها  و  ندارند  را  کاری  صالحیت  احراز  گواهی  چون 
را  کشاورزی  محصوالت  تولید  فرآیند  بر  نظارت  مجوز  که  دارند  بازرسی 

داشته باشند.
برآورد  مانند:  دیگر  اطالعات  بعضی  بازرسی،  شرکت  انتخاب  از  پس 
مختصات  و  خاک  نوع  کشاورزی،  استفاده  مورد  آب  منبع  تولید،  میزان 
جغرافیایی محل و ... نیز ثبت می شود. تولیدکننده باید نتایج آزمایش آب 

و خاک را در این سامانه بارگذاری کند.
دفتر سالمت غذا فقط نظارت می کند

در تمام طول پروسه ای که به طور اختصار توضیح داده شد، دفتر نظارت 
بر سالمت غذا به هیچ عنوان وارد فرایند اجرا نمی شود و دخالت وزارتخانه 
و دولت در این فرآیند تقریباً صفر است چراکه تمام امورات کاماًل به بخش 
خصوصی واگذار شده است. منحصراً رئیس مرکز جهاد کشاورزی دهستان 
مورد نظر میزان سطح زیرکشت شخص در منطقه مورد نظر و این که آن 

محصول در قالب الگوی کشت منطقه تولید می شود را تأیید می کند.
این  کرد  گواهی  را  محصول  کیفیت،  کنترل  مدیر  آن که  از  پس 
محصول در تمامی بازارها، سامانه ها، بورس، صادرات و... مستنداً قابل ارائه 

و عرضه است. 

انتصاب مدیر جدید
شعب بانک کشاورزی استان تهران
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فاصله متوسط تولید کشوری
با تولیدکنندگان نمونه زیاد است

یکی از درختان اسطوره ای و بسیار بابرکت است که 
اقتصادی  از نظر  ارزش فراوان تغذیه ای و دارویی،  بر  عالوه 

نیز مزایای فراوان دارد.
اندازه ای است که یکی  به  ما،  زیتون در کشور  اهمیت 
خود  به  را  کشاورزی  جهاد  وزارت  محوری  طرح های  از 
اختصاص داده و از سال 1372 طرح توسعه باغ های زیتون 

در ایران کلید زده شد.

مجری طرح محوری زیتون:

ضرورت اصالح باغ های زیتون
در گفت وگو با دکتر جواد میرعرب رضی، مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی 
این مسئولیت هایی در  از  را در کشور بررسی کردیم. میرعرب قبل  تولید زیتون  وضعیت 
حوزه های: کارشناس گیاهان دارویی؛ کارشناس مسئول بازار و امور اقتصادی گیاهان دارویی؛ 
معاون برنامه ریزی و بین المللی گیاهان دارویی؛ مجری زراعت چوب در سازمان جنگل ها و 
مراتع و همچنین یک سابقه کاری 5-4 ساله در سازمان اتکا را نیز در کارنامه کاری خود دارد:

سطح زیرکشت و وضعیت تولید زیتون در کشور ما چگونه است؟
بارآور  )سال  گذشته  سال  که  است  هکتار  هزار   93 حدود  کشور  زیتون  زیرکشت  سطح 
ما بود( و در حدود 147 هزار تن برداشت از آن داشتیم. امسال با توجه به این با مواجه 
داشته  منفی  تأثیر  تولید  روی  زمستانه  سرمای  همچنین  و  گل دهی  فصل  با  گرما  شدن 

است، پیش بینی می کنیم که حدود 153 هزار تن تولید داشته باشیم.
عدد ۹۳ هزار هکتار چقدر به واقعیت نزدیک است، بعضی ها در آن تشکیک می کنند؟
براساس آمارنامه ما، سطح زیرکشت همین مقدار است، اما برای دست یابی به آمار دقیق 
کند.  پیگیری  جدی تر  صورت  به  را  پهنه بندی  بحث  آمار،  فناوری  دفتر  که  است  الزم 
قسمت هایی از این 93 هزار هکتار نیز می تواند بخش هایی باشد که ما با دید بارور به آن ها 
نگاه نمی کنیم و منحصراً به چشم سطح سبز آن را در نظر می گیریم و امکان دارد اختالف 

نظر از این جا ناشی شود.
و  شده  کشت  زیتون  ارقام  بعضی  که  شده  مشاهده  استان ها  از  تعدادی  در 
چه  و  چیست  مسئله  این  علت  نمی دهند.  ثمر  اما  کرده   رشد  به خوبی  درختان 

راهکاری برای آن دارید؟
این مشکل در بعضی استان ها وجود دارد. ما نیز برنامه هایی در این رابطه داریم که این 
باغات را اصالح کنیم. با عملیات پیوندزنی و جوان سازی می توان این باغات را وارد چرخه 

تولید کرد.
در مورد مباحث اصالح و نوسازی باغات بیشتر توضیح بفرمایید؟

یکی از موارد اصالح عملیات پیوند زدن باغات بی ثمر یا کم ثمر است تا باردهی بیشتری 
داشته باشند. بخشی از این اصالح نیز مربوط به َهَرس کردن درختان زیتون است که در 
مدیریت باغ ها موضوع بسیار مهمی است. نمونه عملی این اصالح از طریق پیوندزنی نیز 
افزایش  معنی داری  بسیار  به شکل  پیوندزنی  از  باغ ها پس  از  بعضی  و عملکرد  دارد  وجود 

داشته است.
دیگری  و  باغ ها  توسعه  یکی  داریم؛  عمده  پروژه  زیر  دو  زیتون  طرح  در  کلی  به طور 

اصالح باغ های زیتون قدیمی تر.
در پروژه اصالح، مباحثی مانند پیوند زدن، پیوندک، اصالح رقم، هرس و تغذیه باغ ها 

مدنظر است.
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آیا ارقام زودبازده را به باغداران معرفی کرده اید؟
باغ قدیمی  از زودبازده ترین روش ها همین بحث اصالح است. در روش اصالح، یک  یکی 
ساله   2-3 زمانی  بازه  یک  در  پیوند زدن  و  اصالح  با  را  دارد  کمی  تولید  آن  زیتون  که 

می توان عملکرد آن را چند برابر کرد.
لزوم برداشت مکانیزه و استفاده از Shaker، آن است که درخت فرم مناسبی داشته باشد. 
پس باز هم می رسیم به همان موضوع هرس که بسیار با اهمیت است. مدیریت باغ از نظر 
باغ ها که در مدیریت آفت  به خصوص چگونگی هرس  اهمیت دارد.  تغذیه بسیار  هرس و 

مگس زیتون، برداشت مکانیزه، عملکرد خوب و ... اهمیت دارد.
از آفات مهمی که به زیتون خسارت وارد می کنند، مگس زیتون است؛ مدیریت 

آن چگونه است؟
که  می کنند  ایجاد  زیتون  باغات  در  مشکالتی   ... و  پسیل  زیتون،  مگس  مانند  آفاتی 

مهم ترین آنها همین مگس زیتون است. تمرکز ما نیز بیشتر روی مگس زیتون است. 
مگس زیتون بیشتر در مناطقی دیده می شود که باغ های آن قدیمی است و به دلیل 

شرایط خاص فنی و اجتماعی، اقدامات مدیریتی آن ها مناسب نیست.
شما قبل از انتخاب به عنوان مجری طرح ملی زیتون برنامه ای نیز به عنوان برنامه 

کاری به معاونت باغبانی ارائه کرده اید. در مورد آن توضیح دهید:
بیشتر تمرکز برنامه های ما روی مباحث مربوط به اصالح باغات است؛ که توسعه باغات را 
نیز با در نظر گرفتن نکات فنی دنبال می کنیم. برای توسعه، شرایط اقلیمی، آب و خاک 
و دیگر نکات فنی را در نظر می گیریم. دیدگاه ما بیشتر روی اصالح باغات برای بهره وری 
کشوری  متوسط  تن   2/2 با  نمونه  تولیدکننده  تن   27 فاصله  حال،  هر  به  است.  بیشتر 

خیلی زیاد است که نشان می دهد ما در مدیریت باغ های زیتون ضعف هایی داریم.
در چهار سال منتهی به سال 97 متوسط تولید بین 100-80 هزار تن بوده و سال 97 
یکباره به 147 هزار تن رسید. این مقدار تولید به شکلی مدیریت شد که به سمت تولید 
روغن سوق پیدا کند؛ چراکه مصرف زیتون کنسروی در کشور ما باالتر از متوسط جهانی 
است و مازاد تولید به سمت استحصال روغن هدایت شد؛ به طوری که تولید روغن از 6-7 
نیز  ارز  قیمت  افزایش  واردات شد.  باعث کاهش  و  به حدود 11 هزار تن رسید  تن  هزار 

روند واردات را کندتر کرد.
در مورد روغن های زیتون موجود در بازار هم توضیح بفرمایید. به نظر می رسد مردم، 
مقداری به این روغن ها بی اعتماد باشند. شما چه فکری برای این موضوع کرده اید؟

به  نسبت  مردم  اعتماد  بازگرداندن  ما  برنامه های  از  یکی 
حوزه  در  که  است  این  مشکل  است.  داخلی  محصوالت 
به  می کنیم  سعی  است.  نگرفته  انجام  برندسازی  زیتون 

کارخانه ها کمک کنیم تا اعتماد مردم را جلب کنند.
حدود 47-42 کارخانه روغن کشی ثابت و 35 کارخانه 
داخل  در  تولیدی  زیتون  روغن  داریم.  روغن کشی  سیار 
کشور، از کیفیت خوبی برخوردار است. در تالش هستیم 
را  زیتون  روغن  استاندارد،  ملی  سازمان   همکاری  با  تا 
تحت  را  زیتون  روغن  کیفیت  تا  کنیم  استانداردسازی 
حال  در  نیز  الزم  آزمایشگاه های  باشیم.  داشته  کنترل 

توسعه هستند.
به نظر می رسد در بحث فرآوری و استفاده از ارزش افزوده زیتون نیز تنوع چندانی 

وجود ندارد، در این مورد چه برنامه هایی دارید؟
مختلف  زمینه های  در  زیتون  درخت  از  است.  کم  متاسفانه  کشور  در  فرآورده ها  تنوع 
می توان استفاده کرد. حتی از برگ زیتون نیز برای خواص دارویی آن استفاده می کنند. 
تفاله های  از  باشد،  فرصت  یک  می تواند  نیز  زیتون  روغن کشی  پساب های  از  استفاده 
تهیه  برای  می شود. حتی چوب های هرس شده  استفاده  دام  تغذیه  برای  نیز  روغن کشی 

زغال مناسب است. البته فرآورده های زیاد دیگری می توان از زیتون تولید کرد.
روغن کشی  کارخانه های  پساب های  از  تا  شده  صحبت  دانش بنیان  تیم های  بعضی  با 
بتوانیم استفاده کنیم؛ چراکه فرصت های خوبی در این زمینه وجود دارد. مشکلی کنونی 
آن است که در کشور ما استقرار کارخانه های روغن کشی پراکنده است و به همین دلیل 

جمع آوری پساب های کارخانه ها، مقداری دشوار به نظر می رسد. 

طرح توسعه که از سال ۷۲ شروع شده چقدر توفیق 
داشته و ارزیابی شما چیست؟ چه برنامه هایی در این 

زمینه دارید؟
به هر حال تا همین حد هم که توسعه پیدا کرده یک توفیق 
عملکرد هایی  مناطق  بعضی  در  حتی  می شود.  محسوب 
برنامه  ما  حاضر  حال  در  بود.  انتظار  مورد  کمتر  که  داشته 
توسعه را در نقاطی متمرکز کرده ایم که با توجه به شرایط 

اقلیمی و... امکان توسعه در آن ها وجود دارد.
در 26 استان مختلف کشور باغ های زیتون کشت شده 
کشت  برای  شرایط  بودن  مساعد  براساس  را  استان ها  که 
گیالن،  استان  پنج  به طوری که  کرده ایم  طبقه بندی  آن 
هستند  اول  اولویت  در  فارس  و  گلستان  قزوین،  زنجان، 
 ... و  ایالم  کرمانشاه،  لرستان،  سمنان،  مانند  استان هایی  و 
البته از همه استان ها حمایت  در طبقات بعدی قرار دارند. 
توسعه  خودبه خود  استان ها  از  بعضی  در  اما  می کنیم، 

بیشتری اِعمال شده است.

نتیجه  زیتون  کشت  نیز  تهران  در  می رسد  نظر  به 
نسبتا خوبی داده است. با توجه به این که زیتون یک 
درخت همیشه سبز است، شهرداری تهران برنامه ای 

برای توسعه کشت آن دارد؟
 در داخل شهر تهران چون کمینه سرمایی اطراف را ندارد، 
هوا  چون  تهران  اطراف  در  اما  می دهد  جواب  بهتر  زیتون 
اطراف  دلیل  همین  به  می کند؛  فرق  وضعیت  است  سردتر 

تهران و استان البرز ریسک باالتری دارد.
وزارت  با  را  طرحی  تهران  شهرداری   95 سال  حدود 
جهاد کشاورزی داشت تا از درختان مثمر برای فضای سبز 

استفاده کند که یکی از بهترین آن درختان زیتون بود.
باغ ها  اصالح  روی  را  تأکید  بیشترین  زیتون،  مورد  در 
مانند  مدیریتی  اقدامات  با  که  است  آن  نگاهمان  و  داریم 
پیوندد زدن، هرس مناسب، تراکم کشت مناسب، تغذیه و ... 
بتوانیم عملکرد را باال ببریم. عملکرد متوسط ما حدود 2/2 تن 
در هکتار است درحالی که متوسط دنیا در حدود 1/6 است. در 
حالی که همین امسال بعضی باغات ما تا 27 تن در هکتار نیز 

تولید داشته اند.
برنامه هایی هم برای اصالح و نوسازی باغ ها به شکلی 
که از ارقام مناسب کشت و برداشت مکانیزه استفاده 
 shaker از  استفاده  با  بتوان  مثاًل  دارد؟  وجود  کنید، 

آن ها را برداشت کرد؟
کار  موضوع  این  روی  که  دارد  وجود  نمونه  باغ های  بعضی 
ارقام  از  استفاده  با  گرفته اند.  نیز  مناسبی  نتایج  و  کرده 
مناسب، کشت متراکم و فوق متراکم را اجرا کرده  و عملکرد  
خوبی داشته اند. در کل، بحث مدیریت در این زمینه بسیار 

اهمیت دارد.
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پرطرفدار  و  مهم  کشاورزی  محصوالت  از  یکی    
در  آن  جهانی  تولید  درصد   90 از  بیش  که  است  ایران 

کشورمان به دست می آید.
به احتمال زیاد در مورد چالش های پیش روی طالی سرخ، 
جسته و گریخته چیزهایی شنیده اید. مسائلی مانند: وضعیت 
فرآوری، مکانیزاسیون، رقبای خارجی، قیمت کنونی، فروش 
فله ای، بسته بندی، برندینگ و مواردی از این دست که آن ها 
را در گفت وگو با حسین زینلی، مجری طرح گیاهان دارویی 
خالصه  ادامه،  در  کرده ایم،  مطرح  جهادکشاورزی،  وزارت 

صحبت های وی ارائه می شود:

فرآوری زعفران را
دنبال می کنیم

فرآوری
اما  می شود،  تولید  ایران  در  دنیا  زعفران  مقدار  بیشترین 
متاسفانه سهم کشور ما از گردش مالی این محصول در دنیا 

دالیل،  مهم ترین  از  یکی  نیست.  تولید  میزان  این  با  متناسب 
مشکالت  علت  به  محصول  این  افزوده  ارزش  از  نکردن  استفاده 

فرآوری آن در کشور است. 
این  برنامه هایی که به شدت در مورد زعفران دنبال می کنیم، توسعه فرآوری  از جمله 
محصوالتی  توانسته ایم  شده  انجام  که  تحقیقاتی  کارهای  با  خوشبختانه  و  است  گیاه 
را  مانند: »کروسئین«، »پیکرکروسئین« و »سافرانال« که سه ماده مهم زعفران هستند 
به صورت خالص از آن استحصال کنیم، اما تاکنون این فرایند در کشورمان صنعتی نشده 
به صورت  کاًل  را  تولیدی  زعفران  داریم  رو  پیش  در  برنامه هایی که  با  امسال  امیدواریم  و 

فرآوری شده صادر و از ارزش افزوده آن نهایت بهره را ببریم.
رقبای خارجی

بیش از 90 درصد سطح زیرکشت و تولید زعفران دنیا متعلق به کشور ما است. بنابراین 
هنوز رقیب های خاصی برای ما وجود ندارد. به طور مثال کشور افغانستان با 10 هزار هکتار 
سطح زیرکشت در مقایسه با 120 هزار هکتار کشور ما فاصله زیادی دارد و اگر برنامه تولید 
صنعتی زعفران در ایران شکل بگیرد، نگرانی از بابت رقبای خارجی وجود ندارد. به عالوه 

این که کیفیت زعفران تولیدی کشور ما بسیار باال است.
زعفران های  کالله  از  بزرگ تر  تولیدی  »کالله« های  گرچه  هم  گلخانه ای  زعفران   در 
پرورشی در شرایط مزرعه است، اما با توجه به هزینه های باالی تولید در گلخانه، این روش 
نمی تواند رقیب جدی برای زعفران ما باشد. با توجه به جمیع جهات، اگر ما بتوانیم در فرایند 

مکانیزاسیون تولید، توفیق الزم را داشته باشیم، کشورهای دیگر نمی توانند با ما رقابت کنند.
بیشترین میزان هزینه تولید زعفران، مربوط به برداشت گل، جدا کردن کالله از گل و 
خشک کردن آن است که ما برای انجام این فرآیند اقدامات خوبی انجام داده ایم و درصدد 

توسعه آن هستیم که این موضوع باعث رشد سریع کشور در تولید زعفران خواهد شد.
انجام دهد در  را  دستگاهی که برداشت گل، جدا کردن کالله و خشک کردن زعفران 

کشور طراحی و ساخته شده که با تأیید نهایی واحد مکانیزاسیون، به تولید انبوه خواهد رسید.
دلیل افت قیمت زعفران

شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان معموالً نسبت به دخالت دولت در قیمت گذاری 
به  را  امر  این  گرفت  تصمیم  وزارت جهادکشاورزی  دلیل،  به همین  دارند.  زعفران گالیه 
خود این تشکل ها واگذار کند. شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان، طی جلسه ای 
که دهم مهرماه امسال با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شهرهای زعفران خیز 
کیلویی  را  زعفران  نتیجه رسیدند که »گل«  تر  این  به  داشتند،  بازرگانی مشهد  اتاق  در 
150 هزار تومان، »نگین« را 20 میلیون تومان و »پوشال« را به قیمت 16 میلیون تومان 
نوع  همه  و  کرد  استقبال  تصمیم  این  از  نیز  جهادکشاورزی  وزارت  که  کنند  خریداری 
برای  نیز  تومانی  میلیارد  اعتبار 1000  مقرر شد که یک  داد.  انجام  نیز  را  همکاری الزم 
خرید در اختیار آن ها قرار بگیرد. اما متاسفانه این تشکل ها به تعهدات خود برای خرید 
زعفران عمل نکرده  و قیمت گل که قرار بود 150 هزار تومان خریداری شود به حدود 70 

هزار تومان رسیده و باعث زیان کشاورزان گردید.
بسته بندی

بیش از 1000 تن ظرفیت  بسته بندی زعفران در کشور ایجاد شده است و هیچ مشکلی 
در  که  زمانی  تا  و  است  برندسازی  در  مشکل  اما  ندارد،  وجود  زعفران  بسته بندی  برای 
البته  کنیم؛  صادر  فله  به صورت  را  زعفران  که  مجبوریم  نکنیم،  حاصل  توفیق  برندینگ 

شرایط تحریمی نیز در این کاهش قمیت بی تأثیر نبوده است.
توسعه کشت در کشور

هر محصولی که ارزش افزوده و درآمد مناسبی داشته باشد توسط کشاورزان مورد بررسی 
و کشت و کار قرار می گیرد، اما توسعه کشت زعفران باید متناسب با میزان صادرات و 
در واقع میزان نیاز بازار انجام شود و اگر میزان تولید بیشتر از نیازهای صادراتی باشد، 

ممکن است تأثیر منفی روی قیمت بگذارد.
در بعضی از استان ها به دلیل این که فاصله زمانی از برداشت تا خشک کردن 
ممکن  است،  کوتاه تر  بیشتر،  کارگر  نیروی  وجود  با  زعفران 
کیفیت  زعفران  کشت  اصلی  مناطق  از  تولیدی  زعفران  است 

مناسب تری داشته باشد. 

زعفران،
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سطح زیر کشت و میزان تولید و عملکرد زرشک در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

منطقهسال
سطح زیر کشت )هکتار(

تولید )تن(
جمعبارورنهال

1397
3063141461720919124کل کشور

2850138771672718831خراسان جنوبی

1398
3310149311824121171کل کشور

3010146441765420800خراسان جنوبی

مدیرکل میوه های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی افزود: برداشت زرشک در آبان آغاز 
به روش شاخه ای بوده که در محلی به نام  و تا آذر ادامه دارد. برداشت محصول معموالً 
این  برداشت  در  کنونی  مشکالت  از  یکی  می شود.  خشک  ماه   4 تا   3 مدت  طی  بارگاه 

محصول کمبود بارگاه های بهداشتی است.
به منظور  به صورت خشک  اغلب  زرشک  زرشک گفت:  مصارف  مورد  در  داراب حسنی 
چاشنی یا تزئین غذاها مصرف می شود، اما از میوه تازه آن به صورت آب زرشک، ترشی و مربا 
نیز استفاده می گردد. با توجه به تولید حدود 21 هزار تن زرشک، سرانه مصرف آن در حدود 

250 گرم است که تقریباً به طور میانگین، ماهانه 1600 تن از آن در کشور مصرف می شود.
صادرات ارزش ) هزار دالر(صادرات وزن)تن(سال

1397348970
1398323587

وی در مورد سایر مصارف از درختچه زرشک، اظهار کرد: از پوست، ریشه و برگ این گیاه برای 
مصارف دارویی نیز استفاده می شود که موارد بسیار زیادی را در طب سنتی در بر می گیرد.

سطح زیر کشت و میزان تولید و عملکرد زرشک

نام استان
سطح زیر کشت )هکتار(

میزان تولید
)تن(

عملکرد
)کیلوگرم
در هکتار(

بارورغیربارور
جمع دیمآبیدیمآبی

0/1027/3027/411/4417آذربایجان شرقی

0000000آذربایجان غربی

1/118111/1151875البرز

2830179/51430134317653/5208401440خراسان جنوبی

31/50143/70175/2148/92923خراسان رضوی

1502904431/91100خراسان شمالي

23/3012/8036/127/82171سمنان

1004/5014/52/44542سیستان و بلوچستان

1030493000فارس

1350160151241500کرمان

24/9000/425/31220گلستان

200/402/40/2500لرستان

19/104/2023/32/5590یزد

-32/83/416/320/673/255/84سایر استان ها

3125/8183/914566/236518241211702389جمع

پیش بینی سطح
زیر کشت

 و تولید   ۱۳۹۸
۳۳۱۰۱۴۹۳۱۱۸۲۴۱۲۱۱۷۰/۵۲۳۸۹

چه  کشور  استان های  از  بسیاری  در  اگرچه 
و  پرورش  تحت  باغ های  شکل  به  چه  و  وحشی  صورت  به 
آن که  تولید  مهم  حوزه های  از  یکی  اما  می روید،  مراقبت 
بیشتر سطح زیرکشت آن در کشور تشکیل می دهد، استان 
متر   4 تا  گاه  درختچه  این  ارتفاع  است.  جنوبی  خراسان 
می رسد، میوه آن دارای انواع دانه دار و بی دانه است، اگرچه 

از پوست، ریشه و برگ آن نیز مصارف دارویی دارد.
در  تجاری  بهره برداری  به منظور  درختچه  این  کشت 
 17654 میزان  به   1398 سال  آمار  طبق  جنوبی  خراسان 
زیرکشت زرشک در  بوده در حالی که کل مساحت  هکتار 

کشور 18241 هکتار است.
مدیرکل  حسنی،  داراب  دکتر  با  که  گفت وگوئی  در 
آمد،  عمل  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  سردسیری  میوه های 

چگونگی رونق یافتن کشت این درختچه بیان گردید.
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گفت:  مجله  خبرنگار  با  مصاحبه  در  وی 
کشور  در  زرشک  زیرکشت  سطح  بیشترین 
قائن  شهرهای  و  جنوبی  خراسان  استان  در 
نظر  در  با  زرشک کاران  که  است  بجنورد  و 
استان،  این  بر  حاکم  اقلیمی  شرایط  گرفتن 
خشکسالی های متناوب و کم آبی در منطقه، به 
کشت و توسعه پرورش این گیاه روی آورده اند؛ 
چراکه این گیاه نسبت به شرایط منطقه بسیار 

متحمل است.
رشد  بهره  کم  اراضی  در  خوبی  به  گیاه  این 
در  آن که  ضمن  می دهد،  محصول  و  کرده 
که  آنجایی  از  دارد.  موثری  نقش  پایداری خاک  و  حفاظت 
بوده  اراضی  دسته  این  از  بجنورد  و  قائن  شهرهای  اراضی 
دست  به  خوبی  محصول  آن ها  در  گیاهان  سایر  کشت  و 
که  بی دانه  زرشک  کشت  به  کشاورزان  لذا  نمی دهد، 

مصرف کنندگان زیادی نیز دارد، روی آورده اند.
داراب حسنی در مورد پراکنش زرشک در کشور اظهار 
کرد: در سال 1398 سطح زیرکشت در کشور افزون بر 18 
استان  در  آن  هکتار  از 17600  بیش  که  بوده  هکتار  هزار 
از  برداشت محصول  بوده است. کل میزان  خراسان جنوبی 
این اراضی در سال 1398، حدود 21 هزار تن بود که 98 

درصد آن در استان خراسان جنوبی به دست آمده است.
نیز  تن   320 حدود  در  شده،  تولید  محصول  از  بخشی 
هزار   587 آن  ارزش  که  خارج  کشور  از  صادرات  به صورت 

دالر بوده است.
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آلمریا ،  در  واقع  خشک  بیابانی  فقط  روزگاری  که  مکانی 
در  را  گلخانه ها  از  دریایی  اکنون  بود؛  اسپانیا  جنوب شرقی 

یکی از زیباترین باغ های اروپا در خود جای داده است.
جدید  تکنیک های  با  که  گلخانه ها  متمرکز  کشاورزی 
برای پرورش میوه و سبزیجات باعث رونق منطقه شده است.

گروهی از شرکت های پیشگام که با برنامه
فناوری  توسعه  مرکز  و  اسپانیا   Feder-Innterconecta

صنعتی)CDTI) همکاری می کنند ، در تولید میوه
و سبزیجات تحول عظیمی ایجاد کرده اند:

ازجمله  بیرونی  فضاهای  انواع  در  می توان  که  گلخانه هایی 
اتاق  حتی  یا  تراس  سبز ،  فضاهای  سایر  و  پارک ها 

زیرشیروانی ساختمان های شهری از آن ها استفاده کرد.
در  فرصت ها  از  بهینه  استفاده  پروژه  این  بعدی  گام 
فضاهای شهری است ، اما با یک ساختار بزرگ تر گنبدمانند 

.Greendomo ، به نام

Greendomo "پروژه "گرین دومو
راه حلی برای کشاورزی پایدار محلی

در اسپانیا

فن آوری نو
در صنعت گلخانه

خوان پاردو ، مدیر فنی پروژه Greendomo ، دلیل انتخاب این ساختار را این گونه توضیح می دهد: 
ساختاری  و  شده؛  طراحی  ژئودزیک  گنبد  یک  شکل  به  کره زمین،  مانند   Greendomo “گلخانه 

مثلث شکل دارد که ساده ترین شکل هندسی موجود است.
در این سیستم مصرف انرژی و استفاده از منابع به حداقل می رسد ، بنابراین هیچ مانعی از نظر 
ساختاری برای جذب تابش خورشید توسط گیاهان وجود ندارد ، بنابراین آنها می توانند به راحتی 

فتوسنتز کنند.
انرژی نور به صورت یکنواخت تری در اینجا توزیع می گردد ، به طوری که هیچ سایه ای ایجاد 

نمی شود و به گیاهان آسیب نمی رساند.”
سیستم کاشت عمودی Greendomo با ستون های گردان امکان رشد محصوالت در تمام طول سال 
و نیاز به 70٪ آب کمتر را فراهم می کند. فشردگی زیاد، ساختار آنها را در برابر شرایط نامساعد جوی 
و آفاتی که بر کیفیت تولید در کشاورزی سنتی تأثیر می گذارند محافظت می کند. ایده این است که 

Greendomo در تمام پارک ها ، میادین و حتی در پشت بام ساختمان ها نصب شود.
خوان پاردو معتقد است که این روش می تواند حتی سودآورتر از تولید در سیستم های کشاورزی 
فشرده سنتی باشد. “دلیل این امر آن است که مسئله اساسی در تولید و کاهش هزینه ها، نزدیکی 

محل تولید با حمل و نقل و صرفه جویی در هزینه ها است.
الزامات مصرف کربن نیز، رعایت می شود و در نهایت محصول تازه تولید می شود.

ضمن آن که مصرف کننده برای کاالیی که می داند تازه چیده شده هزینه بیشتری می پردازد.”
به نظر می رسد Greendomo در آینده نقش زیادی در کشت شهری و به طور کل در کشاورزی 
داشته باشد. اما گرفتن نتیجه نیاز به حمایت دولت ها و سازمان های پیشگام دارد که مایل به استفاده از 

آن هستند.
ساکنان  روزمره  زندگی  و  کرده  غذایی  امنیت  تامین  به  بزرگی  کمک  می تواند  ساختار  این 

شهرهای سراسر جهان را متحول کند. 

 فریبا نبوی طهرانی فر
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دانه روغنی کاملینا

گامی به سوی
خودکفایی روغن

سال 92 در کشور یونان با این گیاه و خصوصیات آن 
است.  مناسب  ما  برای کشور  که  متوجه شدم  و  آشنا 
ازجمله خصوصیات آن کم آب بر بودن و مقاومت به 

تنش هایی زیستی مانند خشکی، سرما و آفات است.
 600 حدود  و  منتقل  ایران  به  را  آن  از  بذرهایی 
الین این گیاه پرورش داده شد که در حال حاضر یک 
معرفی  کشت  برای  »سهیل«  نام  به  گیاه  این  از  رقم 

شده است. البته ارقامی نیز در نوبت معرفی داریم.
بارندگی  میلی متر   220 با  مناطقی  در  گیاه  این 
درصد  اینکه70  به  توجه  با  می کند.  رشد  راحتی  به 
زراعی  تناوب  با  و  دیم  ما  کشور  در  زراعی  زمین های 
بسیار ضعیفی هستند و یک گیاه روغنی مناسب برای 
این اراضی نداریم، به همین دلیل گیاه مذکور می تواند 

گزینه مناسبی برای کشت در چنین اراضی باشد.
پایان نامه های  قالب  در  و  جهادکشاورزی  وزارت  همکاری  با  و...  گرم  و  سرد  اقلیم های  در 
دانشجویی آن را آزمایش کرده و پاسخ های خوبی گرفته ایم. فقط در مناطق گرمسیری اسیدهای 

چرب اشباع آن، اندکی بیشتر می شود.
عملکرد آن در شرایط دیم حدود یک تن و در کشت آبی نیز تا حدود 2700 کیلوگرم بوده 
است. حدود 40-37 درصد روغن دارد و کنجاله آن از نظر ارزش غذایی برای مصرف دام بسیار 
آن  روغن  در  که  و خصوصیاتی  آنتی اکسیدان ها  انواع  و   6 امگا   ،3 امگا  روغن های  است.  مناسب 

وجود دارد در کنجاله آن نیز دیده می شود.
یا  و  تخم مرغ ها  در  مثال  به عنوان  کنجاله،  این  از  تغذیه  با  شده  تولید  دامی  محصوالت  در 
گوشت و شیری که دام های آن ها با این کنجاله تغذیه شده اند، این خصوصیات نیز دیده می شود 

و در واقع تغذیه با کنجاله این گیاه باعث غنی سازی تولیدات دامی می گردد.
این گیاه به آفات و امراض مقاومت خوبی دارد. از طرفی، اگر در تراکم های باال کشت شود، 
به دلیل وجود مواد آللوپاتیک اجازه رشد به علف هرز نمی دهد، در نتیجه در زراعت آن نیاز به 
هیچ سمی وجود ندارد. از طرف دیگر، از نظر نیاز به کود نیز یک گیاه کاماًل کم توقع است و کود 
محصولی  اساساً  گفته شده،  موارد  به  توجه  با  بنابراین،  نمی شود.  استفاده  آن  در کشت  چندانی 

ارگانیک در اختیار خواهیم داشت.
روغن تولیدی، از نظر امگا3 و توکوفرول ها و ویتامین E، غنی و خواص درمانی زیادی دارد و 

در محصوالت آرایشی و بهداشتی نیز می توان از آن استفاده کرد.
در بسیاری از محصوالت بهداشتی و آرایشی در اروپا از روغن کاملینا استفاده می کنند. روغن 
آن برای نرم و مرطوب کنندگی مناسب است. مقاالت زیادی وجود دارد که نشان می دهد روغن 

آن برای بیماری های قلبی، MS، درمان سرطان و ... موثر است.
گفته شده بومیان فنالندی که از این روغن استفاده می کنند حتی یک مورد سرطان هم در 

آن ها گزارش نشده که علت را همین روغن کاملینا می دانند.
در ایران، سازمان های استاندارد و سازمان غذا و دارو روی آن تحقیقاتی انجام داده اند و اثبات شده که 
روغن این گیاه هیچ گونه مشکلی برای انسان به وجود نمی آورد، لذا در حال تدوین استانداردهای 
مجوزهای  و  کانادا  داروی  و  غذا  آمریکا،   FDA مجوزهای  روغن  این  هستند.  گیاه  این  ملی 

بهداشتی اتحادیه اروپا را نیز دارد.
ادوات معمول می توان عملیات کاشت،  با همین  این گیاه فوق العاده آسان و  زراعت 
معمولی  کمباین های  از همین  نیز  آن  برداشت  برای  داد.  انجام  را  آن  برداشت  و  داشت 

برداشت غالت و کلزا با انجام تنظیمات الزم می توان استفاده کرد.
دیگر حسن و مزیتی که نسبت به کلزا دارد آن است که کلزا در صورت دیر برداشت 

کردن دچار ریزش دانه می شود اما این گیاه ریزش دانه ندارد.
طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی قرار است برای سال 1399، 20 هزار هکتار از این محصول 
کشت شود که بیشتر در استان های فارس، خراسان های شمالی و رضوی، کرمانشاه، مازندران، ایالم، 
کردستان و خوزستان است. قیمت بذر آن کیلویی 20 هزار تومان و قیمت خرید آن 8 
اگر  دارد؛  نیاز  بذر  هکتار  هر  در  کیلوگرم   7 در حدود  برای کشت  است.  تومان  هزار 
با دقت کشت و یکنواختی در سبز شدن وجود داشته باشد، حدود 4 کیلوگرم بذر در هر 
هکتار نیز کافی است، اما به دلیل رعایت نکردن برخی موارد ضروری، مقدار بذر را باید بیشتر در 

نظر گرفت. 

 عسل پورنیازعلی

توسط  امسال  که  است  گیاهان جدیدی  ازجمله  »کاملینا« 
وزارت جهاد کشاورزی برای کشت در اراضی کشور با هدف 

تولید بخشی از روغن مورد نیاز معرفی شده است. 
اگر این گیاه از نظر زیست محیطی خطراتی نداشته باشد، 
می تواند  دارد،  که  به خصوصیاتی  توجه  با  می رسد  نظر  به 
در  روغن  به  خوداتکایی  ضریب  افزایش  در  موثری  نقش 

کشور را بازی کند.
کهریزی،  دانیال  دکتر  با  اختصاصی  گفت وگوی  در 
استاد دانشگاه و مجری طرح ملی کشت گیاه کاملینا، 

با این گیاه و خصوصیات آن بیشتر آشنا می شویم.
بدون  و  اختصار  به صورت  را  وی  صحبت های  خالصه 

ذکر سئواالت مالحظه می کنید:
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 علی طالبی

تا قبل از کشف فسفر هیچکس در اندیشه نقش و لزوم حضور 
نبود، ضمن  کشاورزی  محصوالت  تولید  در  عنصری  چنین 
آن که همین عنصر در حفظ سالمتی انسان و سایر جانوران 

نیز جایگاه غیرقابل انکاری دارد.
دوره  طول  تمام  در  که  است  عناصری  جمله  از  فسفر 
تقریباً  آن  نبود  در  حیات  ادامه  و  الزم  جانوران  زندگی 
ناممکن است، چراکه در استحکام اسکلت و استخوان تمامی 
مهره داران نقشی اساسی دارد. جدا از این موارد خاص، فسفر 

در عملکرد های دیگری نیز دخالت مستقیم دارد:
RNA و DNA تکرار و کپی برداری درون سلولی در تولید •

NADP و ATP تولید انرژی در متابولیسم سلولی •
• مراقبت از چگونگی حرکت مواد از دیواره های سلولی

با توجه به موارد فوق متوجه می شویم که بدون وجود فسفر، 
گیاهان قادر به ادامه یک رشد و نمو سالم نخواهند بود.

باشد،  حبوبات  یا  و  غالت  نوع  از  محصول  چنانچه  حال 
کمبود فسفر به کاهش مقدار آن خواهد انجامید.

سایر  مشابه  نیز  گیاهان  در خاک،  فسفر  در صورت کمبود 
در صورت  و  می شوند  بیماری  انواع  دچار  مهره دار  جانوران 
فقدان فسفر، محدودیت های شدیدی در رشد عمومی گیاه، 

تولید ریشه و جوانه زنی اتفاق می افتد.
ازقبیل:  عالئمی  دارای  فسفر  کمبود  به  مبتال  گیاهان 
ارغوانی یا قرمز شدن و به وجود آمدن خطوط و نقاط سبز 

تیره رنگ در برگ ها هستند.

به مناسبت سیصد و پنجاهمین سالگرد کشف فسفر

نقش فسفر در زنجیره غذایی

وجود فسفر در خاک
تقریباً تمام فسفر مورد نیاز گیاه در دوره رشد، از طریق خاک در اختیار آن قرار می گیرد. 
یک  اولین بار  برای  فسفر،  عنصر  کشف  از  پس  سال  دویست  حدود  در   ،1861 سال  در 
فرانسوی تأثیر فسفر بر رشد گیاهان را این گونه گزارش داد: »در یک کشاورزی مدبرانه 
آن  به  دوباره  می شود(،  )برداشت  می دهد  دست  از  خاک  که  را  آنچه  هر  باید  عاقالنه،  و 

برگرداند که منظور همان کودها است«.
توسط  را  آن  و مستقیماً  از طریق محلول خاک دریافت کرده  را  گیاهان عنصر فسفر 
ریشه ها برداشت می نمایند. در زمان های دور محققان تخمین می زدند که غلظت و مقدار 
فسفر غیرارگانیک در خاک بسیار اندک و چند واحد در یک میلیون است و لذا بسیاری از 
گیاهان برای آزادسازی آن از روی ذرات خاک، ترکیبات شیمیایی خاصی تولید می نمایند 

تا بتوانند آن فسفر را به شکل محلول در آورده و برای گیاه قابل جذب نمایند.
این در حالی است که برخی دیگر از گیاهان با مشارکت و همزیستی با قارچ های مجاور 

ریشه ها، اقدام به حل و جذب فسفر می نمایند.
مقدار فسفر مورد استفاده در کشاورزی

میزان فسفر مورد نیاز بسته به نوع محصول متفاوت است و برای هر کشت مطابق با نیاز گیاه 
در تمام دوره رشد، باید فسفر را به خاک اضافه کرد. این مقدار می تواند از 120 کیلوگرم برای 

غالت تا 250 کیلو برای محصوالتی مانند چغندر و سیب زمینی متغیر باشد.
روی  آن  از  زیادی  مقدار  تثبیت  همچنین  و  ُکند  تجزیه پذیری  دلیل  به  فسفر 
از اقدام به کشت به خاک داده شود تا در هنگام  باید چند روز زودتر  کلوئیدهای خاک، 

آغاز به رشد گیاه در اختیار آن قرار گیرد.

اصالح خاک با فسفر
امروزه کشاورزی مدرن بر مبنای شناخت مقدار واقعی فسفر 
مورد نیاز خاک و گیاه بنا نهاده شده که در صورت کمبود و 

باید آن را اصالح نمود.
در دهه های 1980 و 1990، کشور برزیل با افزودن آهک و فسفر به خاک های سرخ 
و غیرقابل کشت منطقه Cerrado، آن را به یکی از غنی ترین خاک های جهان تبدیل کرد که 
موجب رونق و آبادانی کشور بزریل گردید. فسفر مورد نیاز این اراضی به صورت کودهای 

شیمیایی و حیوانی به خاک آن ها اضافه شد.
نکته قابل توجه در مورد فسفر غیرشیمیایی آن است که دام ها با خوردن علوفه دارای 
و  از دستگاه گوارش خود عبور داده  را  )به میزان سه چهارم(  از آن  زیادی  فسفر، مقدار 
به صورت ادرار و فضوالتی که با مواد بستر دام ها مخلوط شده اند از دست می دهند، بنابراین 
فضوالت و کودهای دامی منبعی غنی از فسفر است که می تواند ضمن اصالح خاک، مقدار 

زیادی از عنصر فسفر را به آن اضافه نماید.
نکات مهم

در مورد استفاده از فسفر معیاری به نام )4R( وجود دارد که شامل:
• مقدار درست و واقعی )Right Rate( فسفر مورد نیاز خاک و محصول که تعیین آن وظیفه 

آزمایشگاه خاک شناسی است.
• شکل و نوع درست )Right Form( که اشاره به استفاده از نوع کودی که باید به زمین افزود، دارد. 
 ،)DSP( دی سوپرفسفات ،)SSD( کودهای دارای فسفر می توانند به صورت های منوفسفات

تری سوپرفسفات )TSP(، فسفات آمونیاک، فسفات دی آمونیوم، کودهای مخلوط و ... باشد.
• جایابی واقعی )Right Placement( که داللت بر استفاده از این عنصر در محل واقعی دارد. 
آن  بر  باید  است  نیازمند  زیاد  یا  کم  مقدار  به  یا  و  ندارد  نیاز  فسفر  به  زمینی  اگر  یعنی 

اساس عمل کرد که باز هم تعیین هر یک از این شرایط، وظیفه آزمایشگاه است.
• در زمان واقعی و درست )Right Timing( یک کشاورز باید بداند که کودهای فسفره را 
در هر زمانی نمی تواند استفاده نماید و چنانچه هدف از افزودن کود، مصرف درست باشد 

باید در زمان واقعی آن، این کود را به زمین اضافه کند. 

فسفر برای هر سلول زنده ای که
به آب یا اکسیژن در تمام محصوالت 
تولید شده نیاز دارد؛ ضروری است.

فسفر رشد و بلوغ مطلوب محصوالت را
تضمین می کند.

فسفر به جذب و تبدیل انرژی خورشید به
انرژی شیمیایی کمک می کند )فتوسنتز(
که گیاه برای رشد خود استفاده می کند.

فسفر به گیاهان انرژی الزم
برای استخراج تمام مواد مغذی

از خاک را می دهد.

فسفر برای کمک به گیاهان در ایجاد یک سیستم ریشه ای سالم ضروری است،
pH اما میزان دسترسی به آن در خاک بسیار تحت تأثیر

و درجه حرارت خاک است.
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معرفی حشره کش اُپرا OPERAتر

با ماده مؤثره »بوپروفزین«  »اُپرا« حشره کشی است 
کنترل  برای  که   (IGR( هورمونی  سموم  گروه  از 
به خصوص  و  »جورباالن«  خانواده  از  آفاتی 
شپشک های نباتی، سفید بالک ها و زنجرک ها کاربرد 

دارد.
از کارکرد هورمون  با جلوگیری  این حشره کش 
می گردد.  حشرات  جلد  تغییر  از  مانع  اکدایسون 
انسان  و  برای محیط زیست  بسیار کم خطر  اپرا، سمی 
محسوب می شود و از آنجا که بسیار اختصاصی عمل 
به خصوص  مفید  حشرات  از  بسیاری  برای  می کند 
کم خطر  بسیار  زنبورعسل  و  پارازیتوئید  زنبورهای 

است.
به  و  داشته  فوق العاده ای  حشره کشی  دواِم  اپرا، 
مصرف  به موقع  اگر  بنابراین  می رسد.  هفته  چهار 

شود؛ تمامی یک نسل حشره را پوشش می دهد.
برای کنترل شپشک ها  انتخاب درست  اپرا یک 
در مرکبات و سایر نباتات؛ و بهترین جایگزین برای 
حشره کش های پرخطری است که مصرف آنها برای 

کنترل این آفات رایج است.
اپرا برای کنترل سفیدبالک ها نیز انتخابی آگاهانه 
است و می تواند این آفت را که به اغلب سموم رایج، 
مقاومت نشان می دهد، کنترل و مقاومت آنها را نیز 

کاهش دهد.

OPERA مدیریت مصرف اپرا
عرضه  درصد   40 سوسپانسیون  مایع  به صورت  اپرا 
با مقدار 750 میلی لیتر در هزار لیتر آب  می شود و 
با  و   Pulvinaria spp. بالشتک مرکبات  برای کنترل 
برای کنترل عسلک پنبه  لیتر در هکتار  مقدار 1/25 

Bemesia tabaci به ثبت رسیده است.
که  است  زمانی  اپرا،  مصرف  زمان  بهترین 
پوره های جوان، تازه از تخم خارج شده و تغییر جلد 
تلف  تغییر جلد  زمان  در  تا  باشند؛  داشته  پیش  در 

شوند.
از آنجا که اپرا سیستمیک نیست؛ الزم است در 
زمان سمپاشي پشت برگ ها و تمام قسمت هاي سبز 

با محلول سم، پوشش داده شود.
اپرا را می توان با بسیاری از حشره کش های رایج 
در کشور مخلوط و مصرف نمود. همچنین، این سم 
به صورت مخلوط با گوکرد، برای کنترل پسیل پسته 

نتایج بسیار خوبی به دست داده است. 

OPERA
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معرفی علف کش آکسیال۰۵۰
که  است  سینجنتا-سوئیس  شرکت  از  علف کشی  »آکسیال« 
برای کنترل علف های کشیده برگ مزارع گندم و جو به کار 
این علف کش روی یوالف وحشی، فاالریس ، چچم و  می رود. 

دم روباهی کشیده مؤثر است.
جو  و  گندم  در  که  است  علف کشی  تنها  »آکسیال« 
قابل مصرف است بدون آنکه هیچ آسیب یا کاهش محصولی در 

هر دو زراعت پیش آید و یا شوک اولیه به محصول وارد سازد.
)سورفکتانت(  تاثیر  افزاینده  با  مخلوط  علف کش،  این 
ساخته می شود، بنابراین نیازی به افزایش روغن یا مویان ندارد. 
داشتن مویان مخصوص در خود سم، به خصوص در شرایط آب 
علف کش  این  مطمئن  و  بیشتر  کارآیی  ایران، سبب  هوایی  و 

شده و از رویش دوباره علف های هرز جلوگیری می کند.
و  است  مطلق  پس رویشی  علف کش  یک  »آکسیال« 
به وسیله برگ ها جذب و به تمام گیاه منتقل شده و در محل 
جدید  سلول های  تولید  از   ACCase آنزیم  مهار  با  جوانه ها 
هرز  علف های  همه  روز   20 تا  ظرف10  و  کرده  جلوگیری 
هیچ  گونه  سم،  این  می خشکاند.  را  جو  و  گندم  مهم  گرامینه 
باقیمانده ای در خاک ندارد و پس از سمپاشی و هر زمان که 

الزم باشد می توان اقدام به کشت هر محصول دیگری نمود.

مدیریت مصرف علف کش آکسیال۰۵۰
در  باید  که  است  هکتار  در  لیتر  آکسیال1/2  مصرف  مقدار 
شود.  مصرف  غالت،  تیره  هرز  علف های  برگی   6 تا   3 مرحله 
علف کش های  همه  از  آکسیال  علف کش  کاربرد  امکان  دوره 
ظهور  تا  هرز  علف های  برگی   2 از  و  است  گسترده تر  موجود 
برگ پرچم در گندم و جو )GS12-GS39) می توان انجام داد. 
علف های  که  است  وقتی  مصرف،  زمان  بهترین  است  بدیهی 
وارد  محصول  به  خسارتی  هنوز  و  بوده  شاداب  و  جوان  هرز 
توسط  بذر  تولید  از  جلوگیری  هدف  هرگاه  نساخته اند. 
از  بخواهند  به عبارتی  و  بوده  مزرعه  در  موجود  هرز  علف های 
کنند،  جلوگیری  بذر(  )بانک  خاک  در  هرز  علف  بذر  فراوانی 
پیدایش  از  و پیش  دادن گندم  از ساقه  تا پس  را  »آکسیال« 

برگ پرچم نیز می توان مصرف نمود.
 مقدار آب مصرفی بستگی به نوع سمپاش دارد و توصیه 
می شود بین 200 تا 300 لیتر در هکتار باشد و در هر صورت 
سمپاشی  برای  باشد.  کمتر  درصد   0/3 از  نباید  سم  غلظت 

»آکسیال« باید از آب هایی استفاده شود که قلیایی نباشد.
در  باید  را  »آکسیال«  مقاومت،  بروز  از  پیشگیری  برای 
تناوب با علف کش های دیگر که روش اثرگذاری متفاوت دارند 
تمهیدات  با  همراه  و  غیرشیمیایی  روش های  با  تلفیق  در  و 

به زراعی به کار برد. 

AXIAL 050
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است  ایران  در  پرمصرف  غذایی  مواد  ازجمله  شکر  و  قند 
استفاده  مورد  از خوراکی ها  بسیار گسترده ای  در طیف  که 
قرار می گیرد. بخشی از نیاز کشور به شکر از طریق واردات 
تأمین می شود و بخشی دیگر از طریق تولیدات داخلی و از 

کشت چغندرقند و نیشکر به دست می آید.
چغندرقند در بسیاری از نقاط کشور قابلیت کشت دارد 
اما نیشکر فقط در استان خوزستان تولید می شود که صنایع 

نیشکری گسترده ای هم در این استان شکل گرفته است.
در  کشت  برای  گیاه  دو  این  معایب  و  مزیت ها  مقایسه 

ایران بحث دور و درازی است که در کشور مطرح بوده است.

قند پارسی
بررسی مزیت های

نیشکر و چغندرقند
برای کشت در ایران

و  دانشگاه  استاد  گیاهی،  فیزیولوژی  دکترای  توکلی،  افشین  با  گفت وگو  در 
که  کرده ایم  مطرح  را  بحث  این  ایران،  گیاهی  فیزیولوژی  انجمن  هیأت مدیره  عضو 

خالصه صحبت های وی در ذیل آمده است:
و  رقابت  موضوع  گفت:  وکشت وصنعت«  »دام  خبرنگار  با  گفت وگو  در  توکلی  افشین 
اولویت چغندرقند و نیشکر، یک بحث طوالنی و ریشه دار است که به هیچ وجه نباید آن 
را به یک موضوع سیاسی تبدیل کرد، بلکه باید با نگاه ملی و کارشناسی به آن پرداخته 
شود. امکان تولید هر دو محصول برای ما وجود دارد، فقط باید با در نظر گرفتن مسائل 
درستی  مدیریت  و  باشد  آماده  زیرساخت ها  اگر  شود.  نگریسته  آن  به  فنی  و  مدیریتی 

اعمال شود، هر کدام از این دو محصول مزیت های خودش را دارد.
وی ادامه داد: اساساً وقتی موضوع مقایسه مزیت های این دو گیاه پیش می آید، باید 
آن را در خوزستان بررسی کنیم؛ چون فقط در این استان امکان کشت هر دو گیاه وجود 
نیشکر  اما  می شود  کشت  کشورمان  از  زیادی  بخش های  در  چغندر  که  هرچند  و  دارد 
منحصراً در خوزستان مورد کشت قرار می گیرد. هم نیشکر و هم چغندرقند می توانند در 
الگوی کشت این منطقه جای خود را داشته باشند. اما الزاماً باید شرایط مدیریتی درستی 

روی این محصوالت اعمال تا نتایج مناسب عاید شود.
داد:  توضیح  توکلی 
عیار  خوزستان  منطقه  در 
مناطق  به  نسبت  چغندرقند 
سردسیر کم تر است اما میزان 
باال  هکتار  در  آن  عملکرد 
جبران  را  نقص  این  که  است 
چغندرقند  برداشت  می کند. 
با  همزمان  خوزستان  در 
برداشت سایر  با  و  فصل گرما 
همزمان  دیگر  محصوالت 
برداشت  در  چنانچه  می شود، 

و انتقال به کارخانجات تأخیر بیفتد، عیار قند پایین می آید که این موضوع را باید مد نظر 
قرار داد. کارخانه های چغندرقند هم باید به اندازه کافی توسعه پیدا کنند تا مشکلی از این 

بابت وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: ضروری است که شرکت های توسعه نیشکری در مسائل زیست محیطی 
مالحظات الزم را در نظر بگیرند. در کشت نیشکر نیز اگر شرایط مدیریتی مناسبی اعمال 
شود، می تواند از نظر اقتصادی و زیست محیطی توجیه پذیر باشد. چنانچه صنایع نیشکری 
از  آن ها  مشکالت  باید  بلکه  نیست،  آنها  گذاشتن  کنار  راه حل  باشند،  داشته   مشکالتی 
طریق منطقی حل وفصل شوند؛ چرا که حجم زیادی از سرمایه های کشور در این عرصه 
صرف شده و کارخانجات و زیرساخت هایی ایجاد گردیده است که باید از آن استفاده کرد.

قند  کیفیت  داد:  توضیح  ادامه  در  ایران  گیاهی  فیزیولوژی  انجمن  هیأت مدیره  عضو 
این دو گیاه تفاوت چندانی ندارد؛ درست است که هزینه فرآوری نیشکر باالتر است اما به 

جهت این که محصوالت جانبی بیشتری هم از آن تولید می شود، توجیه پذیر می شود.
توکلی گفت:  از نظر تناوب زراعی نیز قرار گرفتن چغندرقند در تناوب کشت می تواند مفید 
باشد و تا جایی که اطالع دارم در شرکت های کشت نیشکر چندان تناوبی اعمال نمی شود.

نیشکر  کشت  گفت:  گیاه  دو  این  کشت  سهولت  مقایسه  مورد  در  همچنین  وی 
دسترس  در  که  شود  انجام  خودش  خاص  ادوات  از  استفاده  با  و  متخصصان  توسط  باید 
دسترس  در  که  معمولی تر  ادوات  با  می توان  را  چغندرقند  اما  نیست  کشاورزان  اکثریت 
کشاورزان خرده پا هم هستند تولید کرد. ولی این نکته را نیز باید در نظر داشت که همین 
شرکت های نیشکری هم تعداد زیادی اشتغال زایی ایجاد می کنند. در ادامه این گفت وگو 
توکلی در مورد مقایسه ارزش علوفه ای این دو گیاه گفت: ارزش علوفه ای چغندر هم جزو 
مزیت های این گیاه است. اما در کنار سایر محصوالت جانبی نیشکر مانند: کاغذ، نئوپان، 

الکل و... محصوالتی با ارزش تغذیه ای برای دام نیز به دست می آید.
وی گفت: نمی توان محصولی را به دیگری برتری داد و هر کدام از این دو گیاه مزایا 
و معایبی دارند؛ چیزی که در این میان اهمیت پیدا می کند این است که ما چگونه این 

مسئله را مدیریت کنیم. 

 کیان کاظمی
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امکان خودکفایی در تولید شکر وجود دارد

کمبود کارخانه های چغندرقند و بعضی سیاست گذاری ها، عامل محدودکننده است

یک توضیح کلی در مورد سطح زیر کشت چغندرقند و میزان شکر استحصالی از 
آن در چند سال اخیر بفرمایید؟

داشتیم  چغندرقند  کشت  قرارداد  153هکتار  و  70هزار  حدود  گذشته)1398(  سال 
از  چغندرقند  تن  139هزار  و  3میلیون  و  گرفت  صورت  کشت  274هکتار  و  67هزار  که 
آن ها برداشت شد. مقدار شکر تولیدی آن 435هزار تن بود. در همان سال از 12هزار و 

801هکتار کشت پاییزه نیز حدود 690هزار تن چغندرقند تولید شد.
گذشته  سال  در  تن  829هزار  و  3میلیون  پاییزه  و  بهاره  کشت  از  مجموع  در  یعنی 

چغندرقند تولید شده است که شکر تولیدی آن 445 هزار تن بوده است.
برداشت  آن  نصف  تقریباً  تاکنون  که  داریم  کشت  قرارداد  هکتار  99هزار  نیز  امسال 
نهایت  در  که  امیدواریم  و  داشته  تولید  چغندرقند  تن  800هزار  و  2میلیون  است.  شده 
از  باالی 5 میلیون تن تولید چغندرقند بهاره داشته باشیم که 700-650 هزار تن شکر 

آن به دست خواهد آمد.
چغندرقند  تن  925هزار  زیرکشت،  هکتار سطح  17هزار  از  نیز  پاییزه  چغندرقند  در 
تن  800هزار  حدود  در  که  امیدواریم  است.  داشته  شکر  تن  110هزار  که  شده  برداشت 

شکر از چغندرقند برداشت داشته باشیم.
منظور شما قرارداد کشت، چه نوع قراردادی است؟

قراردادی که کارخانه ها با کشاورزان منعقد می کنند و بیش از 123 سال است که کشت 
چغندرقند به صورت قراردادی است. یعنی همین کشت قراردادی که به تازگی ها در مورد 

محصوالت از آن صحبت می شود.
وضعیت کشت و تولید نیشکر چطور است؟

سال 1396 مزارع نیشکر از سیل و سرما دچار خسارت شدند و این مسئله باعث شد که 
اما اکنون بعد از دو سال، مزارع کم کم وضعیت  از اوج تولید شکر اندکی فاصله گرفتیم، 

بهتری پیدا کرده و روند صعودی و رو به رشدی دارند.
سال گذشته سطح کشت جدید خوبی داشتیم و امسال نیز در حدود 86هزار هکتار 
در  کرده ایم.  برداشت  تاکنون  را  آن  هکتار  12هزار  حدود  که  داریم  برداشت  قابل  سطح 
حال حاضر متوسط عملکرد حدود 71 تن در هکتار بوده اما هرچه جلوتر می رویم به علت 

برداشت نیشکرهای دیررس عملکرد باالتر خواهد رفت.
مقدار  نیشکر،  برداشت  قابل  سطح  هکتار  86هزار  از  امسال  می کنیم  پیش بینی 

6میلیون و 500هزار تن نیشکر تولید شود.
یعنی با مقدار شکر تولیدی از چغندرقند، سرجمع حدود یک میلیون پانصد هزار تن 
شکر تولید می کنیم. با توجه به اینکه کل نیاز کشور 2/2 میلیون است، مابقی را باید از 

طریق واردات تأمین کرد. >>>

مزیت های دو گیاه چغندرقند و نیشکر و مقایسه آنها برای 
قرار گرفتن در الگوی کشت کشور را در صفحه قبل به طور 

خالصه بررسی کردیم.
پیمان حصادی،  دکتر  با  مصاحبه ای  طی  و  ادامه  در 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  چغندرقند  طرح  مجری 
وضعیت تولید و فرآوری این دو محصول، میزان نیاز کشور 
شرایط  نیز  و  شکر  و  قند  کارخانه های  وضعیت  شکر،  به 
بازار آن ها را مورد بررسی قرار دادیم که در ذیل  بر  حاکم 

مالحظه خواهید کرد.
با تشکر ویژه از مهندس حسین پرنده، مدیر روابط عمومی 

معاونت زراعت:
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چشم انداز تولید شکر را چگونه می بینید؟ آیا اهداف برنامه ششم توسعه در این 
مورد محقق می شود؟

بخصوص  چغندرقند،  برای  مناسبی  ظرفیت های صنعتی  آینده  سال  چند  در  بتوانیم  اگر 
در مناطق گرمسیرمانند خوزستان و ایالم داشته باشیم یا بعضی از کارخانه های نیشکری 
به  سادگی  به  آینده  سال   3-4 ظرف  نیشکر(،  و  چغندرقند  )هم  بشوند  دومنظوره  نیز 

خودکفایی در تولید شکر خواهیم رسید.
ظرفیت  گرمسیری،  مناطق  در  پاییزه  چغندر  برای  که  است  این  ما  کنونی  ضعف 
صنعتی الزم وجود ندارد و مجبوریم که هزینه های باالیی برای حمل محصول و استحصال 

قند صرف کنیم. اگر این مشکل رفع شود به خودکفایی خواهیم رسید.
کارخانه های قند و شکر موجود، از نظر به روزرسانی و نوسازی مناسب اند؟ بعضی 

از آنها قدمت زیادی دارند.
تقریباً هفت میلیون تن ظرفیت صنعتی در کشور وجود دارد که بخشی از آن ها قدیمی 
است. بعضی از این کارخانجات تا 120 سال قدمت دارند و هر سال باید اورهال شوند تا 

برای سال بعد در چرخه تولید باشند.
این قدیمی بودن، روی درصد قند استحصالی هم تأثیر دارند؟
از نظر ظریب استحصال قند، کارخانجات وضعیت نسبتاً خوبی دارند.

بذر چغندرقند عمدتًا وارداتی است. تولید داخلی بذر هم انجام می شود؟
قسمتی از آن وارداتی است بذرهای وارداتی با اهداف خاصی مانند مقاومت به بیماری ها، 
مقاومت به ساقه دهی و به خاطر بعضی مزایای دیگر وارد می شوند. اما در داخل کشور نیز 

تولید بذر داریم؛ شرکت های دانش بنیان داخلی وجود دارد که بذر تولید می کنند.
کشاورزان  برای  انتخاب  دامنه  تا  باشیم  داشته  مناسبی  بذری  تنوع  می کنیم  سعی 

وسیع باشد و براساس نوع نیازشان بذر مناسب را انتخاب کنند.
کدام استان ها در تولید چغندر قند اهمیت خاص دارند؟

قطب تولید چغندرقند، استان آذربایجان غربی است. استان خراسان بزرگ و استان هایی 
مانند: کرمانشاه، فارس، اردبیل و دیگر استان ها در رتبه های بعد قرار می گیرند.

اندازه موفق  تا چه  و  ارزیابی می کنید  را چگونه  پاییزه چغندرقند  طرح کشت 
بوده است؟

در  مثاًل  است.  مناسب   بسیار  سبز  آب  از  استفاده  دلیل  به  پائیزه  چغندر  زراعی،  نظر  از 
استان گلستان در بعضی مواقع نیاز به آبیاری پیدا نمی شود. در مناطق گرمسیری مانند 

خوزستان به دلیل استفاده از آب باران، نیاز به آبیاری کمتری دارد.
هکتار  2هزار  از  که  به طوری  می کنم؛  ارزیابی  باال  بسیار  را  طرح  این  موفقیت  میزان 
در سال 91 به 17هزار هکتار در سال گذشته و امسال هم تاکنون 24هزار هکتار کشت 

صورت گرفته است.
در مورد کشت پائیزه مشکل در مورد کمبود کارخانجات است که اگر از نظر صنعتی 
ظرفیت ها توسعه پیدا کند، در خود خوزستان به راحتی تا 60 هزار هکتار می توانیم کشت 

پاییزه چغندرقند را گسترش دهیم. یعنی چیزی در حدود 500 هزار تن چغندرقند.
کدام یک از این دو گیاه)چغندرقند و نیشکر( برای کشور ما مناسب تر است؟ با 

توجه به اینکه نیشکر فقط در استان خوزستان کشت می شود؟
از  بعد  و  بوده  شوره زار  که  می شود  کشت  زمین هایی  در  عمدتاً  نیشکر  خوزستان  در 
استفاده  خاک  شست وشوی  برای  که  آبی  شده اند.  زراعی  زمین  به  تبدیل  شوره گیری 
می شود باالخره هزینه بر بوده و در خود کشت نیشکر نیز آب زیادی مصرف می شود. پس 
را هم  اما مسائل دیگر  است  با چغندرقند  نسبی  نظر مصرف آب، مزیت  از  در خوزستان 

باید در نظر داشت.
آن  قیمت  می دانید؟  مناسب  را  چغندرقند  تضمینی  خرید  برای  اعالمی  قیمت 

پایین نیست؟
به صورت جدی  و  اقتصاد مصوب کرده  بود که شورای  مقداری  این  از  بیشتر  ما  پیشنهاد 

پیگیری می کنیم تا چغندرقند باالی 1000 تومان قیمت گذاری شود.
در  مناسبی  تغییر  بگیرند،  کشت  به  تصمیم  کشاورزان  این که  از  قبل  که  امیدواریم 

قیمت اتفاق بیفتد. 

<<<
امکان دارد که از سطح قابل برداشت نیشکر، مزارعی 

باقی بماند که به هر دلیلی برداشت صورت نگیرد؟
دوره  طول  بارندگی ها،  به دلیل  که  دارد  وجود  امکان  این 
درازا  به  آینده  عید سال  از  بعد  تا  و  برداشت طوالنی شود 
در  می آید.  پایین  استحصالی  قند  دلیل  این  به  که  بکشد 
ممکن  اما  می کنیم،  برداشت  حتماً  را  نیشکر  صورت  این 
نرود. همچنین ممکن است  استخراج شکر  به پروسه  است 
مزارع دچار سرمازدگی شوند که در این صورت هم نیشکر 

برداشت خواهد شد، اما به کارخانه ارسال نمی شود.
ممکن  اما  می شود  انجام  برداشت  هر صورت  در  یعنی 
کارخانه  به  شکر  استحصال  برای  برداشتی  محصول  است 

ارسال نگردد.

به نظر می رسد که در تولید چغندرقند طبق آمارهای 
چه  در  را  علت  دارد.  وجود  نوسان هایی  طوالنی مدت 

می بینید؟
شکر کاالیی استراتژیک است که دولت دخالت های زیادی 
میزان  روی  دخالت ها  مواقع  از  بسیاری  در  و  دارد  آن  در 
وارد  زیادی  شکر   85 سال  در  مثاًل  می گذارد.  تأثیر  تولید 
اگر  این که  یا  آمد.  پایین  زیرکشت چغندرقند  و سطح  شد 
کشاورزان  باشد،  پایین  چغندرقند  تضمینی  خرید  قیمت 
بیشتر  خیزها  و  افت  داشت.  نخواهند  آن  کاشت  به  تمایل 
به دلیل دخالت هایی از این گونه است. باید تعادلی منطقی 

در سیاست گذاری ها برای این موضوع داشته باشیم.
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 مهدی نورمحمدی

از کنار  تا افق دیگر گسترده شده و زمانی که  از یک افق  مزارع ذرتی را تصور کنید که 
اگر در  به نظر می آیند.  تندی ورق زده می شوند  به  مانند کتابی که  آن ها عبور می کنید 
کنار یکی از آن ها توقف کرده تا آن را لمس کنید، گرد و خاک این مزارع مانند دانه های 

شن از البالی انگشتانتان به پایین ریخته خواهد شد.
مکانیزاسیون  و  شیمیایی  کودهای  و  سموم  پایه  بر  غذایی  مواد  تولید  از  روش  این 

سنگین و سخت گذاشته شده است.
چنین مزارعی نامهربانند و زندگی روی آن ها براساس تولید تک محصولی، موشکافانه 
به  حاضر  حال  در  آن  اغلب  که  کشاورزی  از  نوعی  است.  انسان ها  توسط  شده  کنترل  و 

شکل صنعتی اجرا و بیش از یک سوم سطح کره زمین را می پوشاند.
اراضی، مزارع، کانال های آب مجاور یکدیگر در البالی فضاهای مزارع صنعتی، زمانی 
بوده اند،  بزرگ  پستانداران  تا  گرفته  میکروسکوپی ها  از  مختلفی  جانداران  زادگاه  و  خانه 
است.  شده  زمین  کره  بر  حیات وحش  یک  شماره  تهدیدکننده  کشاورزی  امروزه،  اما 

اکوسیستم ها نابود و مزارع به عامل از بین بردن اراضی طبیعی تبدیل شده اند.
انواع  از  گونه   5400 حدود  حیات  ادامه  و  بقا  حاضر  حال  در  جهانی،  دیدگاه  از 
مهره داران توسط بخش کشاورزی تهدید می شود، چرا که محل سکونت آن ها را تخریب و 

اراضی را تغییر کاربری می دهد و با مواد شیمیایی موجب مرگ آن ها می گردد.
کشاورزی صنعتی و اثرات سیستم های تولید غذای ما به آن سوی مرزهای حیات وحش 
نیز تجاوز کرده اند. جانوران به دلیل سمپاشی ها از مزارع رانده و سکونت گاه  هایشان ویران 
به ویژه بخش کشاورزی در  و  انسانی  فعالیت  اثرات  به توضیح نیست که  شده  است. الزم 
تغییر اقلیم و آب و هوا از عمق اقیانوس ها تا نوک قطب های شمال و جنوب کره زمین را 

تحت تأثیر خود قرار داده است.
بخش زیادی از مطالعات علمی کنونی از تأثیرات توسعه کشاورزی بر زندگی موجودات 
پرنده ای نظیر پرندگان و زنبورها متمرکز شده است. در یک بررسی دقیق تر دیده می شود 
از  بزرگ  پستانداران  تا  گرفته  قرار  آن ها  ریزترین  از  گیاهان  و  جانداران  از  بسیاری  که 
گسترش کشاورزی آسیب دیده اند که همین ما را متوجه اثرات کشاورزی صنعتی و یافتن 

جایگزین هایی برای آن می کند.

تأثیر کشاورزی صنعتی بر حیات وحش
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دوزیستان، خزندگان و ماهی ها
از سال 1980 تاکنون، بیش از 80 درصد از گونه های جانوری آب شیرین کاهش یافته اند. 
این جانوران به تغییرات بسیار حساس بوده و سکونتگاه هایشان نیز بسیار کوچک است و 

تداوم زندگی آن ها به ادامه حیات و موجودیت این سکونت گاه ها وابسته است.
دوزیستان به دلیل قابل نفوذ بودن پوستشان به آالینده ها بسیار حساسند. به عنوان مثال 

قورباغه هایی یافت شده اند که نسبت به سموم آفت کشی که چند دهه قبل و بیش از صد 
کیلومتر دورتر از محل زندگی شان استفاده شده اند، عکس العمل نشان داده اند. از سال 1970 

تاکنون، کره زمین در حدود 200 نوع از قورباغه هایش را از دست داده است. به عالوه، یک 
پنجم از خزندگان نیز در خطر نابودی هستند.

ماهی ها نیز در خطرات مشابهی قرار دارند و سالیانه میلیون ها ماهی به دلیل سموم 
شیمیایی وارد شده به آب ها و رودخانه ها می میرند.

پرندگان و پروانه ها
جمعیت پرندگان جنگل نشین در سرتاسر دنیا رو به کاهش است چرا که سکونت گاه هایشان 
از بین رفته و مزارع جای آن ها را گرفته است. نیمی از پرندگان مزارع از سال های دهه 
1970 تاکنون کاهش یافته اند. پروانه ها نیز با وضعیت مشابهی مواجه شده و آفت کش ها و 

علف کش ها جمعیت آن ها را کاهش داده است.
پستانداران بزرگ

غذای  مقدار  و  وسیع تر  محدوده های  و  سکونتگاه ها  به  نیاز  اغلب  بزرگ  پستانداران 
بیشتری دارند. جانوارانی نظیر روباه ها، گرگ ها، خرس ها، شیرهای کوهی برای بقای خود 
مزارع  به  اراضی  کاربری  تغییر  اما  دارند.  نیاز  وسیع  فضاهای  و  غذایی  سالم  زنجیره  به 
کشاورزی، زنجیره غذایی آن ها را برهم زده و هنگامی که برخی از این حیوانات نباشند، 

زنجیره غذایی و ادامه زندگی سایر حیوانات نیز دچار اشکال می شود.

میکروب های خاکی
الیه  زیر  در  جانداران  سر  بر  آن چه  مورد  در  زیادی  چیز 
می شوند  دیده  نه  چراکه  نمی دانیم،  می آید  خاک  سطحی 
و نه مطالعاتی بر احواالت آن ها به عمل می آید. اما به نظر 
می رسد اتفاقی که در آن پایین می افتد بسیار بیشتر از آن 

چیزی است که ما روی خاک می بینیم.
استفاده  علت  به  موجودات  این  جمعیت  از  بسیاری 
تخریب  که  رفته اند  بین  از  شیمیایی  کودهای  و  سموم  از 
فشرده شدن  آب وهوایی،  تغییرات  علت  به  آن ها  سکونتگاه 
علت  بر  مزید  آن،  کامل  شدن  خشک  و  فرسایش  خاک، 

شده است.
اختصاصی  بسیار  خاکی  هر  میکروارگانیسم های 
شدت  به  را  آن ها  تغییری  هرگونه  بنابراین  هستند، 

تحت تأثیر قرار می دهد.
خاک های سالم زیربنای یک اکوسیستم فعال هستند و 
از بین رفتن تنوع زیستی در آن ها، نتایج ناخوشایندی برای 

سایر گونه های حیاتی بر روی زمین دارد.
محصوالت و گیاهان بومی

وظیفه کشاورزی صنعتی، شامل کنترل طبیعت، مناسب سازی 
ارزش  با  محصوالت  انتخاب  و  انسان ها  فعالیت  برای  زمین 
ثانوی  نتایج  از  زیستی  تنوع  رفتن  بین  از  اما  است،  بیشتر 
تکنیک های کشاورزی )سمپاشی و کودهای کشاورزی( است 

که گیاهان بومی را از بین می برد )مانند علف های هرز(.
شاید در این روند چندان توجهی به گیاهان بومی نشود، 
اما از هر هشت گونه گیاه، منطقه ای و محلی، یکی از آن ها 
به عنوان مثال یکی  بر اثر کشاورزی صنعتی از بین می رود. 
 (Milk-Weed( از گونه های در معرض خطر علف شیر گیاه
آن  وجود  به  مونارک  پروانه  زادآوری  و  تولیدمثل  که  است 

وابسته است.
شخم زدن  یا  و  علف کش ها  توسط  معموالً  علف  این 
مونارک  پروانه های  آن،  ادامه  در  که  می رود  بین  از  اراضی 
وحشی،  گیاهان  بر  عالوه  داشت.  نخواهند  وجود  دیگر  نیز 

تنوع گیاهی بومی نیز از بین می رود.
براساس مطالعات به عمل آمده در حدود 75 درصد از 
سایر محصوالت کشاورزی از سال 1900 و به دلیل کشت 
نابودی  در خطر  زمینی شیرین  و سیب  گندم  برنج،  ذرت، 
امنیت  که  محصوالت  در  تنوع  فقدان  این  گرفته اند.  قرار 
غذایی آدم ها را نیز تهدید می کند، به ویژه به دلیل تغییرات 

آب وهوایی نیز تشدید شده است.
حشرات

در  اخیر،  سال   25 در  که  می دهد  نشان  اخیر  تحقیقات 
گیاهان  به  وابسته  حشرات  جمعیت  از  چهارم  سه  حدود 
اراضی،  کاربری  تغییر  و  کش ها  حشره  از  استفاده  علت  به 

کاهش یافته است.
گیاه  نوع  یک  بر  متکی  منحصراً  حشرات  از  بسیاری 
نابودی  به  بومی،  گیاهان  رفتن  بین  از  بنابراین  هستند، 

آن ها می انجامد.
منابع  گرده افشان ها،  جمله  از  و  از حشره ها  دسته  این 
بسیار مهمی در تداوم زنجیره غذایی هستند که در صورت 
زنده  می توانند  ماه  چند  فقط  انسان ها  آن ها،  رفتن  بین  از 

بمانند، واقعیتی که کسی نسبت به آن توجه ندارد.

کشاورزی مولد و تنوع کشت
کشاورزی صنعتی بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری را در زنجیره حیات از بین برده 
آورند.  وجود  به  ارزشمندی  اکوسیستم های  می توانند  جانداران  آن  که  حالی  در  است، 
آمریکا  کشاورزی  به  را  انواع خدمات  میلیارد   3/7 فقط  پروانه ها  که  می شود  زده  تخمین 
را  خدمات  این  از  میلیارد   15 سالیانه  نیز  گرده افشان  زنبورهای  انواع  و  می کنند  عرضه 

انجام می دهند.
کشاورزی مولد و احیاکننده می تواند جایگزین مناسبی برای کشاورزی صنعتی باشد. 
این روش می تواند موجب افزایش تنوع زیستی خاک گردیده و بسیاری از حیوانات را از 

مواجه شدن با انقراض رهایی بخشد.
کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک نیز راهکار دیگری برای حفظ بقای گونه های جانوری و گیاهی است، 
زندگی  ادامه  امکان  شیمیایی  کودهای  و  کشاورزی  سموم  از  استفاده  کاهش  با  که  چرا 
تقاضای  و  پسند  مورد  ارگانیک  کشاورزی  محصوالت  امروزه  می شود.  فراهم  آن ها  برای 

بسیاری از مصرف کنندگان بوده و هر روزه مشتریان آن ها نیز اضافه می شود.
الزم است که برای حفظ حیات و محیط زیست در روش های کشاورزی تجدیدنظرهایی 
به عمل آید و حق حیات جانداران دیگری که میلیون ها سال روی زمین زندگی کرده اند 

به رسمیت شناخته شود. 
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 احمدرضا زارع قنات نوی*

دستورالعمل های باستانی اتکاء به آبیاری برای ادامه حیات، 
از  یکی  که  انجامیده  کنونی  آبیاری  نوین  سیستم های  به 
آن ها نوارهای تیپ )Tape( است. نوار های تیپ برای آبیاری 
مناسب  نوارها  این  می شوند.  استفاده  ردیفی  کشت های  و 
آبیاری قطره ای روسطحی و زیرسطحی و با عمق کم است. 
لوله های  از  استفاده  عمیق،  زیرسطحی  آبیاری  برای  اما 

قطره چکان دار توصیه می شود.
از  هر کالف آن  از جنس پلی اتیلن و معموالً  نوار تیپ 
1000 تا 3000 متر است. نوار تیپ برخالف لوله پلی اتیلن 
سخت، بسیار نرم است. در واقع نوار تیپ دارای جنسی نرم 
و انعطاف پذیر است که هنگام ورود آب به آن پر و پس از 

پایان آبیاری، مجدداً نوار تیپ به صورت مسطح در می آید.
استفاده از نوار آبیاری قطره ای در کشت گیاهان صنعتی، 
گلکاری و  گلخانه ها  حبوبات،  غالت،  سبزی،  و  صیفی 

کاربرد دارد.
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انواع نوار تیپ ها
۱- نوار تیپ بغل دوخت

و  سبک  پلی اتیلن  مواد  ترکیب  از  ضخامت  کم  لوله های 
دارای  آن ها،  خاص  طراحی  سبب  به  که  هستند  سنگین 

باعث  آب  فشار  کنترل  با  که  است  لبه ها  در  زیگزاگی  شبکه ی 
خروج کنترل شده قطرهای آب از منافذ انتهایی آن و در نتیجه صرفه جویی قابل توجهی 
در مصرف آب و همچنین هدفمندی در آبیاری می شود. معموالً طول نوار ها برای کشت 

75 متر در نظر گرفته می شود.
۲- نوار تیپ پالکدار ساده

یکی از انواع نوار تیپ، نوار آبیاری پالکدار است. قطر نوارهای تیپ 16 میلی متر با ضخامت 
معموال 150 تا 200 میکرون و پالک های موجود در این نوارها با فاصله های 10 سانتی متر 

تا یک متر با دبی های مختلف قرار دارند.
آبیاری پالکدار، پالک ها )قطره چکان ها( به صورت مجزا تولید شده و در  نوارهای  در 
موقع تولید نوار، پالک ها به آن افزوده می شود. معموال فاصله تیپ ها بر اساس نوع محصول 

و روش کشت انتخاب می شود.
۳- نوار تیپ پالکدار خودشوینده

این  پالک های  در  فشار هستند.  و جبران کننده  تنظیم  پالک های  دارای  تیپ ها  نوار  این 
نوار ها از یک واشر سیلیکونی برای تنظیم ِدبی آب استفاده می شود که می توان طول نوار 

تیپ ها را در بهترین حالت تا 100 متر مستقر کرد.
نکات مهم هنگام اجرا و استقرار نوار های آبیاری

مالحظات قبل از نصب نوار آبیاری در مزرعه:
قطعات  و  کلوخ  فاقد  و  خورده  شخم  کاماًل  باید  مزرعه  سطح  آبیاری،  نوار  نصب  از  قبل 

درشت باشد. همچنین تسطیح نسبی زمین و شیب بندی آن امری ضروری است.
قبل از اتصال نوار های آبیاری به لوله، توصیه می شود خطوط اصلی، نیمه اصلی و مانیفلد ها 
شبکه  و  شده  باز  انتهای خطوط  درپوش های  باید  منظور  این  برای  شوند.  داده  شستشو 

پمپاژ روشن شود تا عمل شستشو انجام گردد.
روش نگهداری نوار های آبیاری در انبار:

از نگهداری کالف ها در فضای غیر مسقف که در معرض تابش مستقیم آفتاب و بارندگی 
هستند پرهیز شود. کالف ها می باید بدون باز کردن بسته بندی آن و در یک انبار سرپوشیده 
 50 ارتفاع  به  سکویی  روی  که  است  بهتر  و  باشد  خورنده  و  اشتعال زا  مواد  از  دور  به  و 

سانتی متر قرار گیرند.
باید نوار ها از گزند جوندگان نیز در امان باشند. به طور کلی از جابه جایی های غیرضروری 

نیز خودداری شود.
چگونگی نصب نوار های آبیاری در مزرعه:

نکته اساسی که باید در نصب نوار آبیاری رعایت شود، کشیده نشدن نوار روی زمین است.
در ضمن از کالف تا روی زمین هیچگونه تماسی با سطوح تیز، برنده و ساینده که موجب 
پارگی و آسیب به نوار می شود وجود نداشته باشد. دقت شود که پالک های نوار به سمت 

باال قرار گیرند.
پهن کردن نوار آبیاری با دستگاه نشاءکار:

یا  و  نمود  استفاده  نیز  نشاءکار  ماشین های  از  می توان  آبیاری  نوار های  استقرار  برای 
همزمان با کشت بذر و یا نشاء در ردیف ها، حلقه نوار های آبیاری را روی ماشین قرار داده 

و نوار ها را در کنار ردیف ها روی زمین مستقر کرد.
پهن کردن نوار آبیاری با دست:

1- قرقره نوار را روی پایه در باالی زمین سوار کنید.
2- نوار را به دنبال خود تا انتهای زمین بکشید. تا از روی قرقره باز شود.

3- نوار را موازی نوارهای قبلی مستقر کنید.
4- نوار را از قرقره بریده و روی زمین قرار دهید.
5- این عملیات را برای تمام ردیف ها تکرار کنید.

6- نوارهای آبیاری را شست وشو نموده و انتهای آنها را مسدود کنید. 
* کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی - مدیریت منابع آب
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بسیاری از مسئوالن علت گرانی مرغ را کمبود نهاده ها و افزایش قیمت آنها می دانند 
تخصیص  برای  بازارگاه  سامانه  ایجاد  شده  انجام  که  خوبی  ظاهر  به  کارهای  از  یکی  و 
برای  گویا  تخمگذار  و  مادر  مرغ  تولیدکنندگان  از  پس  که  است  نهاده ها  اتوماتیک 
مرغ گوشتی هم راه اندازی شده است. اما این سامانه تا به حال عاری از مشکل نبوده است.

اول این که تخصیص نهاده به صورت تدریجی انجام می شود و دوم، باید نهاده در مدت 
10 روز به دست مرغدار برسد، اما این فرآیند طوالنی شده و گاهی اوقات نهاده با تاخیر 

به  پرورش  دوره  که  زمانی  اغلب  و  می رسد  مرغدار  به دست  ماهه  دو  تا  یک 
بازار  در  را  بنابراین مرغدار مجبور است سهمیه خود  و  اتمام رسیده 

آزاد بفروشد.
وقتی  مرغداران،  برخی  صحبت  به  توجه  با  طرفی،  از 

بخش محدودی مثاًل 30 تا 40درصد نهاده ها به قیمت 
به  ناگزیر  او  می رسد  مرغدار  دست  به  مصوب 

قیمت  با  دالل ها  از  خود  نیاز  مابقی  خرید 
شده  تمام  قیمت  گونه  این  که  است  آزاد 

فروش  مشکالت  حال  می یابد.  افزایش 
نشدن  نقد  و  دوره  انتهای  در  مرغ 
حکایت  خود  مرغدار  پول  موقع  به 

دیگری است.
اقالمی  از  برخی  همچنین، 
تمام  قیمت  افزایش  باعث  که 
در  معموالً  می گردد  مرغ  شده 
بازار  تنظیم  ستاد  محاسبه های 

منظور نمی گردد.
افزایش  شامل  اقالم  این 
هم  )آن  دارو  و  واکسن  قیمت 
وارد شده  قانونی  مبادی  از  اگر 
مطمئن  آن  کیفیت  از  و  باشد 

ویژه  )به  نقل  و  حمل  و  باشیم( 
تحت  رانندگان  که  اضافی  کرایه 

از  بارنامه  پشت  کرایه  عنوان 
مرغدار طلب می کنند( می باشد.

تحریم ها، کمبودها و وضعیت کرونا 
همه  این  اما  است،  قبول  مورد  همگی 

نهاده های  اوقات  از  پاره ای  در  نیست.  ماجرا 
قیمت  به  می شوند  کشور  وارد  که  دامی 

همین  اما  نمی رسند  فروش  به  منطقی 
عرصه  این  دالالن  دست  در  وفور  به  کاال 

عرضه  معقول  قیمت  برابر  با چند  که  است  موجود 
که  است  نظارت  در  ضعف  نشان دهنده  امر  این  می شوند. 

عواقبی این گونه در پی دارد.
نظارت ها،  نداشتن  و  این سوء مدیریت ها  با  که  بدانند  باید  محترم  مسئوالن 

زیادی  بلکه شمار  کارفرمایان  نه تنها  و  داشت  نخواهد  روشنی  آینده  مرغ  پرورش  صنعت 
از کارگرانی که این صنعت به دست توانای آنها امید بسته دیگر منبع درآمدی نداشته و 

سرانجام این جمع نیز به شمار روز افزون بیکاران جامعه افزوده خواهند شد. 
در چنین شرایطی واردات نیز چاره کار نخواهد بود، لذا باید شرایطی فراهم شود 
را  مرغ  مناسب تر  قیمتی  با  بتوانند  نیز  مردم  و  نشده  زیان  دچار  تولیدکنندگان  تا 

کنند. خریداری 
نهاده و مرغ، راهکار  اعم از  توانایی دولت در کنترل قیمت ها  نبود  در شرایط فعلی و 

کاهش قیمت مرغ فقط اختصاص نهاده یارانه دار به مرغداران است.
شاید واگذاری امور به تشکل هایی که تولیدکنندگان نیز در آن ها حضور فعال داشته 

باشند بتواند مثمر ثمر باشد. 
*کارشناس ارشد تغذیه طیور

 اکبر مرادی*

در شرایط به وجود آمده و گرانی مرغ، دیگر اقشار کم درآمد 
هیچ وجه  به  مرغداران  و  ندارند  را  آن  خرید  قدرت  جامعه 
مردم  می دانند  به خوبی  زیرا  نیستند،  راضی  امر  این  از 
تحت فشار تورم قرار داشته و قدرت خرید آنها کاهش یافته 
است و در این آشفته بازار وابسته به عرضه و تقاضا، مسلماً 

این امر بر میزان مصرف اثرگذار است.
اما واقعیت آن است که صنعت پرورش مرغ دیگر تاب 
سال های  طی  چراکه  ندارد  را  این  از  بیش  زیان  تحمل  و 
اخیر مرغداری های زیادی به ورطه ورشکستگی افتاده و از 

صحنه تولید محو شده اند.
دیگر نباید به مرغ به عنوان یک کاالی سیاسی نگریست و 
قیمت آن را دستوری تعیین کرد. در واقع قیمت تمام شده 
هر کاال از جمله گوشت مرغ تابع هزینه تمام اقالمی است 
نهاده های  از آن جمله  تولید موثر می باشند؛  که در فرآیند 
استهالک  یا  اجاره  کارگری،  هزینه های  دارو،  واکسن،  دان، 

ساختمان مرغداری، حمل ونقل و... است.
قطعاً این فرآیند تا زمانی می تواند تداوم یابد که قیمت 

واقعی کاال به تولید کننده آن پرداخت گردد.
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طرح ملی آرین
به شخص یا شرکت خاصی تعلق ندارد

مرغ همسایه غاز نیست!

در شماره های قبل اطالعاتی در رابطه با چگونگی شکل گیری آرین
و تاریخچه آن، فراز و فرودهای الین آرین

و تالش مجددانه مهندس اسکندری در احیاء آن،
در مقام وزیر وقت جهاد کشاورزی

و بعد از آن در مقام ریاست سازمان اقتصادی کوثر
مقایسه الین آرین با دیگر نژادها  در ضریب تبدیل و مقاومت

نسبت به بیماری ها مطرح شد.
همچنین سخنان دکتر عبداالمیر باروتکوب، مدیرعامل خوش فکر

شرکت سرمایه گذار کوثر و توضیحات فنی مهندس دماوندی نژاد آمده است
و اینک بخش پایانی.

دولت باید استراتژی مشخصی داشته باشد
است  مطرح  که  موضوعی  اینک  شده،  ذکر  کارشناسی  و  فنی  نکات  به  توجه  با 
برنامه ریزی های دولت در این رابطه است اما به نظر می رسد که در این مورد دولت هنوز 
نه تکلیف خودش را می داند نه تکلیف مردم و پرورش دهندگان مرغ را مشخص می کند. 
این  بر  را  مدیریت ها  بهترین  باید  نهاده ها مصرف می کنند،  برای خرید  را  ملی  ثروت  اگر 
موضوع اعمال کرد. سئوالی که وجود دارد این است که چرا مرغ آرین رها شده و مسئول 

این بی توجهی چه کسانی هستند؟!
وزن  با  مرغ  این که  برای  مرغداران  درشت،  مرغ های  همین  مورد  در  مثال،  به عنوان 
باال را به بازار عرضه کنند، مقدار زیادی آنتی بیوتیک و دارو به مرغ می دهند که این ها در 

جوامع انسانی تبعاتی دارد و باید آن را در نظر گرفت.
دنیا  تمام  در  واگر  کند  مشخص  موضوع  این  با  را  تکلیف اش  دولت  که  است  انتظار 
تمایل به مرغ سایز بیشتر است، چرا ما برای این موضوع هدف گذاری نمی کنیم؟! خاصه 
و  تولید  مازاد  زیادی  مقدار  مرغداری ها،  در  شده  ایجاد  ظرفیت های  به  توجه  با  اینکه 
توانایی صادرات هم داریم. چرا بعضی فکر می کنند که ما در مورد آرین با شکست مواجه 

می شویم؟! با کدام مستندات؟
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آرین مسئله ملی است و به شخص یا شرکت خاصی تعلق ندارد
امروز در شرایطی هستیم که آرین متعلق به همه است و هر کس هر کمکی می تواند برای 
احیای آن انجام دهد باید مشارکت کند؛ چرا که آرین متعلق به شخص خاصی نیست و 

یک مسئله ملی است.
افرادی هستند که در شرایطی که هیچ کس فکر این موضوع را نمی کرد که ممکن 
به  عالقه  براساس  و  دوراندیشی  با  شویم  نیازمند  آرین  مرغ  به  این شکل  به  روزی  است 
ژنتیکی  مواد  این  پایه گذار  و  کردند  کمک  کشور  ژنتیکی  ارزشمند  ذخیره  این  حفظ 
دولتی،  مسئوالن  کارشناسان،  سایر  برای  باشد  دستاویزی  امروز  تا  شدند  کشور  در 

تولیدکنندگان محققان باشد.
افرادی مانند آقایان مهندس حسینی، مهندس پایدار، مهندس ضیایی، دکتر محسنی، 
برای  را  ازعمرشان  سال  که حداقل 20  کسانی هستند  از  امام جمعه  دکتر  و  واعظ  دکتر 
موضوع مرغ آرین کار کرده اند و شرایط مختلف تکمیل رشد آرین را دیده اند. به عالوه تیم 
دانشگاهی که با کوثر و هلدینگ کشاورزی همکاری کرده اند و امیدواریم که دولت هم به 

سهم خودش از این موضوع حمایت نماید. >>>

تبدیل تهدید به فرصت
اختالف  جمله  از  شده  ذکر  دالیل  به  که  سال هایی  طی 
 ... یا  داخلی  مدیریت  توان  به  بی توجهی  مدیریتی،  سلیقه 
آرین از چرخه تولید دور بود، ساالنه در حدود 15 میلیون 
مرغ  مختلف(  )گونه های  خارجی  اجداد  واردات  برای  یورو 

هزینه می شد.
اوایل فروردین سال گذشته این زمزمه ها مطرح شد که 
برای  خارجی  کمپانی های  و  است  راه  در  غذایی  تحریم 

تحویل جوجه اجداد به ایران سخت گیری می کردند. 
تحریم  با  اتکا  بعد  و  کوثر  اقتصادی  هلدینگ  ابتدا 
دریافت جوجه مواجه شدند و بعد هم برای سایر متقاضیان 
ایرانی سخت گیری ها شروع شد. مثاًل شرکت های خصوصی 
بودند،  فعال  زمینه  این  در  که  هم  و...  »سبزدشت«  مانند 

نمی توانستند به موقع جوجه اجداد وارد کنند.
این  اما  بود  ارز  انتقال  مشکل  هم  آنها  دلیل  ظاهر  در 
طریق  این  از  را  ایران  می خواستند  بلکه  نبود  اصلی  دلیل 
تولید  حیاتی  اهمیت  به  چراکه  دهند؛  قرار  فشار  تحت 

گوشت مرغ برای کشور ما واقف هستند.
را  مرغ مان  باید  ما  جهانی  تقسیم بندی های  طبق 
شامل  بریتانیا؛  یا  متحد  )پادشاهی   UK کشورهای  از 
و  کنیم  وارد  ولز(  و  اسکاتلند  ایرلند،  انگلستان،  کشورهای 

آنها همکاری نمی کردند.
اوضاع  و  بیشتر  جوجه  کردن  وارد  مشکالت  زمانی 
به  اتکاء  که  شد  این  جمع بندی  نهایت  در  شد،  پیچیده 
تصمیم گیر  ارشد  مقامات  و  باشیم  داشته  آرین  نژاد  همان 
کشوری هم به این موضوع ورود کرد؛ چراکه موضوع بسیار 
مهم است. االن بخش عمده ای از مصرف پروتئین مردم به 
نیاز کشور  مورد  به شدت  و  است  رفته  مرغ  سمت گوشت 
بهترین  نتیجه  در  گرفت.  نادیده  را  آن  نمی شود  و  است 

گزینه توجه دوباره به نژاد آرین بود.

تالقی طرح مرغ سایز و احیای الین آرین
البته چند سال پیش تر از این قضایا هم دولت و وزارت جهاد کشاورزی طرح مرغ عاری 
از آنتی بیوتیک را در نظر داشت و به این نتیجه رسیده بود که تولید را به سمت مرغ سایز 
بهتر  آرین  مرغ  گفته شد  چنانچه  زیرا  با هم جفت شدند؛  حلقه  دو  این  و  کنند  هدایت 
نظر  مورد  سایز  مرغ  با  آن  وزن  سن  این  در  و  شود  بازار  وارد  روزگی   38 در  که  است 
وزارتخانه تناسب دارد. یعنی با مرغ آرین با یک تیر، دو و بلکه چند نشان می زنیم از یک 
طرف وابستگی به خارج کم می شود و از بین می رود و از طرفی دستیابی به مرغ سایز هم 

آسان تر خواهد شد و مزایای دیگری هم در راستای جهش تولید دارد.
کارشناسان اظهار می دارند قرار گرفتن آرین در زنجیره های تولید، بهترین مدل برای 

تولید گوشت مرغ از الین آرین است.
ورود به موقع مقامات تأثیرگذار کشور

کشور  تأثیرگذار  مقامات  به  موضوع  شد،  چالش انگیز  مرغ  تحریم های  مسئله  که  وقتی 
نژادهای  جایگزین  را  آرین  الین  مرغ  گرفتند  تصمیم  درستی  به  آنجا  در  و  شد  کشیده 
خارجی کنند. چراکه به نظر می رسد که حتی اگر ما در یک شرایط متعادل و منطقی قرار 
بگیریم که مشکالت تحریم و... را نداشته باشیم، باز هم باید در کنار سایر الین های دیگر، 

آرین سهمی از بازار داشته باشد تا این الین را بتوان برای شرایط اضطرار حفظ کرد.
اما االن که در شرایط تحریم قرار گرفته ایم باید به سمت آرین برویم و دولت هم باید 
از آن حمایت کند. حتی در شرایطی که همه چیز هم مناسب و در وضعیت عادی خودش 
باشد باید حداقل یک سهم 15 تا 20 درصدی برای آرین در بازار وجود داشته باشد تا این 
سرمایه ملی حفظ شود که در شرایط اضطرار بتوان از آن استفاده کرد؛ چون ما کشوری 
باید به فکر  هستیم که همیشه سایه جنگ و تحریم باالی سرمان وجود دارد و همیشه 
بسیار  اتفاق  موضوع  این  به  کشور  تأثیرگذار  مقامات  ورود  نظرمی رسد  به  بود.  مبادا  روز 

خوبی بود که تکلیف همه را روشن کرد.



شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
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مقاومت و پایداری ایرانی ها و عقب نشینی انگلیسی ها
همکاری  قبال  که  خارجی  شرکت های  همین  که  است  جا  این  قضیه  جالب تر  نکته 
جدی  عزم  این که  از  بعد  و  می رفتند  طفره  ایران  به  اجداد  جوجه  ارائه  از  و  نمی کردند 
ایرانیان را برای توجه به توانمندی های داخلی و احیای مجدد مرغ الین دیدند، از ترس 
بازار  به یک الین مرغ هم که شده و همچنین جذابیت  ایران  بزرگ  بازار  از دست دادن 
نیاز  نمودند حاضرند مجدداً  آمادگی  اعالم  و  پیش قدم شدند  ایران،  مرغ  ارزش صنعت  با 
ایران به اجداد را تأمین کنند. این در حالی است که برای به روز نگه داشتن روند تولید در 
گله های مادر و تولید جوجه های یکروزه باید مرتباً و هر ماهه تعدادی جوجه های جدید به 

گله اضافه می شد تا روند جایگزینی و تکثیر آنها حفظ شود.
نمی دادند  ایرانی ها  به  دیگر جوجه  مطلقاً  از شهریور 1398  انگلیسی  اما شرکت های 
ولی پس از یک سال قطع ارتباط اردیبهشت امسال که برنامه های الین آرین جدی شد، 

آنها تماس گرفتند که؛ »چرا شما اقدام به دریافت جوجه هایتان نمی کنید؟؟!!!«
الین کاماًل ایرانی کوثر۷

الین کوثر7 هم الین دیگری است که هلدینگ اقتصادی کوثر با همکاری دانشگاه شروع 
کرده و قرار است با تالقی هایی که در رده های باالی سویه های مرغ بومی انجام می گیرد 
مرغ های  نسل  روی 28  االن  می دانیم  چنانچه  معرفی شود.  دیگر  ایرانی  کامال  یک الین 
است  قرار  و  شده  تحقیقاتی  کار  بومی  مرغ های  این  از  برخی  روی  است  شده  کار  بومی 
که یک خط D تحقیقاتی جدا از آمیخته های داخلی و الین داخلی آرین، مرغ های بومی 
خودمان در نظر گرفته شده و با کار جدی و تمام وقت هلدینگ کشاورزی کوثر خدمتی 

دیگر به صنعت مرغداری ایران ارائه کند.
حرکت استقاللی دیگر کشورها در رابطه با الین

دارد  اختیار  در  را  دنیا  جمعیت  از  نیمی  تقریباً  که  بزرگ  کشور  سه  این که  توجه  جالب 
اما  هستند  غرب  جهان  به  وابسته  و  ندارند  مرغ  خاص  الین  یک  روسیه(  و  هند  )چین، 
به  جدیت  با  هم  روس ها  و  چینی ها  هندی ها،  که  شد  باعث  بازار  شرایط  و  ایران  تجربه 
دنبال احداث یک الین جوجه گوشتی هستند تا امنیت غذایی شان دست خودشان باشد و 

حتی تمایل دارند که از تجربیات ایرانی ها کمک کنند.
ضرورت حمایت های دولت

نکته ای که وجود دارد این است که نگاه بخش دولتی متاسفانه گاهی توأم با سطحی نگری 
است. ما باید برنامه های مشخصی برای حفظ و ارتقای الین آرین داشته باشیم. منابع مالی 
آن را تامین و در چند نقطه از کشور شروع کنیم روی مطالعه، برنامه ریزی و بهبود آرین 
به  آرین  مرغ  تحویل  یازدهم  دولت  در  اشتباه  سیاست های  از  یکی  شوربختانه  کنیم.  کار 
شرکت جاهد بود که باعث صدمات زیادی به این الین شد. با این همه الزم است یک تیم 
کارشناسی ثابت و ماندگار و در یک شرایط پایدار و مطمئن، با حضور دانشگاه و مشاورین 

امین در کنار این الین قرار گیرد و براساس یک استراتژی درست روی این مرغ کار کنند.
دی  و آذر ۹۹ ورود آرین به مرغداری ها

از  که  است  رسیده   مرحله ای  به  در حال حاضر  کوثر  کشاورزی  هلدینگ  در  خوشبختانه 
که  امیدواریم  و  می شود  مرغداری ها  وارد  آرین  یکروزه  جوجه های  امسال  ماه  دی  و  آذر 
دولت حمایت های الزم را از این الین انجام دهد. تسهیالت مناسب و به موقع نهاده های با 
قیمت مناسب و دارو و واکسن در اختیار حلقه های مختلف تولید قرار گیرد. البته شرایط 
دولت را هم باید در نظر گرفت. به نظر می رسد که راه هایی وجود داشته باشد که دولت با 

کمترین هزینه ها حمایت های جدی خودش از این الین باارزش را عملیاتی کند.
گذشته،  کم کاری های  بابت  باید  دولت  که  است  ضروری  هم  نکته  این  ذکر  البته 
مقداری هزینه هم بدهد؛ چون در حالی که همه روی الین های خودشان کار می کردند 
اما در ایران دولت این کار را انجام نداد و این عقب افتادگی ناشی از کوتاهی باید جبران 

شود. به قول معروف »از ماست که بر ماست«
نتیجه

باید در یک روند منطقی و فنی به مرور روی  ایرادهایی دارد  هرچه هست آرین اگر هم 
آن ایرادها تمرکز شود و اصالح نژاد این الین باارزش در جهت هرچه اقتصادی کردن آن 
اتفاق بیفتد اما هرگز نباید مورد بی مهری و فراموشی قرار گیرد. به نظر می رسد با در نظر 
گرفتن جمیع جهات، این مرغ می تواند پاسخگوی بخش زیادی از نیاز کشورمان برای تأمین 
بخش قابل توجهی از نیاز پروتئینی جامعه باشد و عالوه بر آن نیاز کشورهای همسایه را در 

رقابت با مدعیان الین سایر گونه ها تأمین نماید. 

<<< 
مهندس اسکندری پیشقدم شد

در حال حاضر بحث این است که حاال که قرار است آرین 
احیا شود چه کسی می خواهد آن را تحویل بگیرد و آقای 
دارد  آشنایی  کشاورزی  مسائل  با  چون  اسکندری  مهندس 
کار پیش قدم  این  برای  را درک می کند،  اهمیت موضوع  و 
شدند و هلدینگ کشاورزی کوثر مأموریت انجام این کار را 
شرکت  گذشته  سال  آبان  همین جهت  به  گردید  عهده دار 
دیزباد متعلق به هلدینگ کشاورزی کوثر به مرور گله های 

مرغ آرین را تحویل می گیرد.

بین  اجداد  قطعه  120هزار  که  شد  قرار   99 سال  در 
به  ولی  تقسیم شود  اتکا  سازمان  و  کوثر  اقتصادی  سازمان 
مناسب  دلیل شرایط  به  و  اسکندری  آقای مهندس  دستور 
کوثر،  در  آرین  اجداد   D خط  از  قطعه  110هزار  کوثر، 

جوجه ریزی شد.
کشور  کل  برای  آنجا  از  و  دیزباد  شرکت  در  )دیزباد( 
GGP به ظرفیت  برنامه ریزی شود. نقطه بعد هم یک خط 
امسال  زمستان  یا  پاییز  در  که  است   D قطعه خط   5600

تحویل شرکت دیزباد خواهد شد.
برنامه ها  با  متناسب  بزرگی  مسئولیت  که  بود  این 
سازمان  برعهده  اسالمی  جمهوری  نظام  سیاست های  و 

اقتصادی کوثر قرار داده شد.



 فردین علی مردانی

بخش اول
زنجیره های تأمین مواد غذایی شاهراه نجات دهنده حیات بشر در 
کره زمین هستند، خواه این زنجیره ها محلی و یا بین المللی 
با  مناسب،  زمان  در  غذا  بودن  در دسترس  که  چرا  باشند، 

کیفیت مناسب و مقدار مناسب در آن ها بسیار مهم است.
گزارش اخیر سازمان ملل متحد در خصوص 
که  می دهد  نشان  جهانی  جمعیت  چشم انداز 
میلیارد   9/6 به  جهان  جمعیت   2050 سال  تا 
بزرگ ترین  از  یکی  لذا  و  رسید  خواهد  نفر 
چالش های بشر، تغذیه این جمعیت رو به رشد 
دیگری  اندیشمندان  حال  این  با  بود.  خواهد 
چالش  مسئله  این  اگرچه  که  می کنند  تأکید 
مواد  تولیدات  باید  و  می آید  شمار  به  بزرگی 
قادر  ما  حاضر  حال  در  اما  شود،  تقویت  غذایی 
چنانچه  و  هستیم  کافی  غذای  مقدار  تولید  به 
برای  آن  میزان  یابد،  ادامه  تولید  کنونی  روند 
آینده کافی خواهد بود، اما پرسش آن است که 
سمت  به  روز  هر  جهان  جمعیت  از  نیمی  چرا 
وعده  یک  فقط  یا  و  می روند  پیش  گرسنگی 

غذایی در روز مصرف می کنند؟
فقر غذایی)Food poverty) به طور گسترده ای 
امر  این  که  است  گسترش  حال  در  جهان  در 
ماندن  به پوشیده شدن و مخفی  تنها منجر  نه 
نیز  و  غذایی  کالهبرداری  و  تأمین  زنجیره های 
تغییر  به  منجر  بلکه  می شود،  غذایی  جرایم 
گونه ای  به  می گردد  اجتماعی  محیط های  در 
پیدا  سوق  مجرمانه  زندگی  به  آن  در  افراد  که 
را  خود  نیاز  مورد  غذایی  جیره های  تا  می کنند 

به دست آورند.
سازمان ملل  همانند  بین المللی  سازمان های 
را  برنامه هایی  بهداشت جهانی  و سازمان  متحد 
که  می کنند  ترویج  کودکان  فقر  با  مقابله  برای 
بودن  دسترس  در  به  تنها  برنامه ها  این  تأکید 
مواد غذایی نیست بلکه این برنامه ها به کیفیت 

و جنبه های تغذیه ای نیز متمرکز هستند.
تاریخ نشان داده که کنترل زنجیره های تامین مواد غذایی 
در جنگ ها، شکست یا پیروزی آن جنگ را رقم زده است. 

مطالعه زنجیره های تأمین مواد غذایی از منظر عملیاتی 
روزمره  زندگی  بر  نه تنها  زنجیره ها  این  زیرا  است،  ضروری 
معیشت  نتیجه  در  و  مشاغل  بر  بلکه  تأثیر می گذارند  افراد 

نیز اثر گذار هستند.
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تولیدکنندگان
از آنجا که جمعیت جهان همچنان رو به رشد است، فشار بر سیستم غذایی برای تولید 
بیشتر مواد غذایی تا سال 2050 وجود دارد. افزون بر چالش های جمعیتی، صنعتی شدن 
به سمت  کشورها  این  در  زندگی  الگوهای  تغییر  باعث  توسعه  حال  در  کشورهای  سریع 

افزایش مصرف می شود.
باالتری  دستمزد  اشتغال،  طریق  از  توسعه  حال  در  کشورهای  جمعیت  که  آنجا  از 
حبوبات  و  غالت  از  آن ها  غذایی  مواد  مصرف  به  مربوط  تمایالت  لذا  گرفت،  خواهند 
امر  این  که  می یابد  سوق  پروتئین  به  وابسته  غذایی  رژیم های  سایر  و  گوشت  سمت  به 

چالش های مضاعفی برای زنجیره های عرضه گوشت ایجاد می کند.
زنجیره تأمین مواد غذایی از تولیدکننده شروع می شود، که مواد غذایی را به صورت خام 
تولیدکنندگان  تولید می کند.   )... و  مرغ  ماهی،  میوه، سبزیجات، گوشت،  )همانند غالت، 
بخشی از صنعت کشاورزی به شمار می آیند و مشاغل کشاورزی محدوده ای از مزارع کوچک 

تا شرکت های بسیار بزرگ را در برمی گیرند.
برخی از آن ها به تازگی وارد این بخش شده اند، در حالی که تعدادی دیگر مزارع خانوادگی 
هستند که نسل های متوالی غذا تولید کرده اند. هر کشور نیازمند یک بخش تولیدکننده 
مواد غذایی قوی است، زیرا این بخش در دسترسی جمعیت برای مواد غذایی و پایداری 

اقتصادی تأثیر گذار است.
 واحدهایی در زنجیره تأمین وجود دارند که مواد اولیه )بذر، ماشین های کشاورزی، 
سموم دفع آفات، کود و ...( را برای تولیدکنندگان فراهم می کنند. این »تأمین کنندگان ورودی« 

عموماً شرکت های بزرگ جهانی هستند که قدرت زیادی در زنجیره دارند.
تولیدکنندگان همچنین با الگوهای نامشخص آب و هوایی، کمبود آب، تسخیر اراضی و 
تغییر کاربری آن ها در کشورهای در حال توسعه، تخریب خاک ناشی از صنعتی شدن و 

شهرنشینی سر و کار دارند.
از آن جا که حاشیه تولید کنندگان در زنجیره تأمین موادغذایی کوچک تر و کوچک تر 
فروش  به  مناسبی  قیمت  به  را  خود  کاالی  می توانند  که  کشاورزانی  تعداد  لذا  می شود، 

برسانند و از این رو پایداری اقتصادی مناسبی داشته باشند، در حال افزایش است. 
... ادامه دارد

بازیگران زنجیره تأمین مواد غذایی
مجموعه ای از فرآیند، عملیات و حلقه هایی که به انتقال مواد غذایی از حالت اولیه آن به 
زنجیره  می شوند.  شناخته  غذایی  مواد  تأمین  زنجیره  عنوان  به  می کنند،  ما کمک  سفره 
شبکه  بلکه  نیست،  خاص  حلقه های  از  به فرد  منحصر  زنجیره  یک  غذایی،  مواد  تأمین 
با  پیچیده ای از حلقه های به هم پیوسته ای است که برای در دسترس بودن مواد غذایی 

هم تعامل دارند.
زنجیره تأمین مواد غذایی با تولیدکننده)یک سازمان متمرکز کشاورزی( شروع می شود 
در  حرکت  به  شروع  فرآوری،  مختلف  روش های  از  مرحله  این  در  موجود  غذایی  منابع  و 
حلقه های زنجیره می کنند که این حرکت توسط شرکت های حمل و نقلی تسهیل می شود. 
به دست  مناسب  کیفیت  با  و  به موقع  غذایی  مواد  که  اطمینان می دهند  این شرکت ها 

می رسند. ما 
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ورم پستان یک بیماری التهابی بافت پستان است 
این  دارد.  عفونی  علت  مواقع  برخی  در  که 
بافت  گرم شدن  و  قرمزی  تورم،  موجب  التهاب 
سایر  و  گاوها  در  عارضه  این  می شود.  پستان 
توسط  باکتری  ورود  علت  به  شیرده  دام های 
گوساله ها هنگام تغذیه و یا ترک خوردگی نوک 

پستان و ورود باکتری در آن ایجاد می شود.
گاوهای شیری جهان  تمام  در  بیماری  این 
برای صنعت دامپروری هزینه های  وجود دارد و 
آن  عوارض  از  یکی  می نماید.  ایجاد  زیادی 

کاهش تولید شیر تا حدود 15 درصد است.
ورم  به  مبتال  گاوهای  از  آمده  به دست  شیر 
دارد   Somatic بیشتری سلول های  مقدار  پستان 
جلوگیری  برای  است.  موثر  شیر  کیفیت  در  که 
به ورم پستان، ضدعفونی کردن  ابتالی گاوها  از 
جداسازی  و  شیردوشی  برنامه  تنظیم  وسایل، 

دام های آلوده از موارد مهم است.
حال  در  کشورهای  در  اغلب  بیماری  این 
توسعه که معموالً شیر و محصوالت لبنی کمتری 
چندان  نیز  دام ها  بهداشت  و  می شود  مصرف 
رعایت نمی گردد، دیده می شود. معموالً عامل این 

بیماری باکتری های استافیلوکوک هستند.
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عالئم بیماری
عالوه بر قرمزی و التهاب و گرم شدن پستان، 
مشاهده چکه کردن شیر از نوک پستان آلوده 
شیردوشی،  شروع  از  قبل  و  عادی  حالت  در 

بهترین روش برای شناخت کلنیکی ورم پستان است.
علت این حالت ناشی از تغییرات به وجود آمده در 

شیر و از جمله اولین نشانه بیماری است. 
همچنین تغییراتی از قبیل لخته شدن شیر، وجود لکه و 

باال رفتن غلظت نیز مشاهده می شود. این تغییرات ناشی از فعالیت ارگانیسم های میکروبی در 
پستان دام است.

امتحان شیر قبل از اقدام به شیردوشی برای تشخیص این بیماری بسیار ساده و نیاز به 
ابزار خاصی ندارد و هر دامدار می تواند آن را به تنهایی انجام دهد.

مشاهده عینی نوک پستان قبل از اتصال شیردوش ها به آن می تواند یک کار معمولی روزانه 
باشد و دیدن تورم، التهاب و قرمزی در نوک پستان ها نشان از وجود بیماری دارد.

یکی از نکات مهم در تشخیص بیماری، دیر متوجه شدن تغییرات در نوک پستان است که 
زمان زیادی در این شرایط از دست می رود و بیماری توسعه می یابد. تشخیص دیرهنگام به 

معنای تأخیر و طوالنی شدن درمان و کاهش تأثیر آن و پراکنده شدن بیماری است.
فیلترهای تشخیص بیماری

بسیاری از دامداری ها، تشخیص دهنده ورم پستان در مسیر لوله های انتقال شیر دارند که می تواند 
برای بررسی شیر هریک از گاوها مورد استفاده قرار گیرد. البته این روش می تواند موجب کندی 

روند شیردوشی شود.
بررسی فیلترها برای تشخیص لخته ها در پایان جریان شیردوشی یک عمل معمولی است 

اما نمی توان آن را برای تشخیص قبل از شیردوشی به کار برد.
تشخیص یونی

ورم پستان، غلظت و مقدار یون ها را در شیر تغییر می دهد که موجب تغییر در هدایت الکتریکی 
بیفتد.  اتفاق  عینی  مشاهده  از  قبل  ساعت   36 تا   24 بین  می تواند  تغییر  این  می گردد.  آن 
متأسفانه این نوع تشخیص به سادگی شمارش سلولی نیست، چراکه شیر هرگاو از نظر قابلیت 

هدایت الکتریکی با دیگری متفاوت است و اجباراً باید آزمایش های زیادی انجام گیرد.
شمارش سلول های سوماتیک

تمام شیرها بدون استثناء دارای سلول های سوماتیک هستند، اما زیاد بودن آن ها در شیر یکی 
از جنبه های منفی آن است که در کیفیت راندمان در شرایط فرآوری تأثیر می گذارد. 

در  تعداد  این  که  دارد  شیر  میلی لیتر  هر  در  سلول  هزار   200 از  کمتر  شیر خوب  یک 
یک شیر متوسط بین 200 تا 800 هزار سلول است و بیش از آن نشان از عوارض بیماری 
آلودگی  این  از  حاصل  شیرهای  نمود.  اقدام  آن  رفع  به  نسبت  باید  که  دارد  گاو  پستان  در 

باکتریایی فاقد کیفیت فرآوری و مصرف می باشند. 
درجه بندی نوع ورم پستان

آن چه بسیار اهمیت دارد، شناخت شدت بیماری است که معلوم می کند چه نوع درمانی باید 
برای آن انجام گیرد.

که  است  پستان  نوک  در  تغییر  اندکی  و  مقدار شیر  در  نامرتب  به صورتی  ورم پستان کم: 
هیچ عالمت سیستمیکی مانند کاهش اشتهای دام ندارد.

است  ممکن  تغییرات  این  شیر.  و  پستان  نوک  در  تغییرات  مشاهده  متوسط:  پستان  ورم 
به کندی یا به سرعت اتفاق بیفتد. در عالمت سیستمیکی نشانه هایی مانند کاهش اشتها و 
التهاب و آسیب دیدگی  خوردن غذا دیده می شود. امکان دارد در این حالت عوارضی ازقبیل 

در نوک پستان ها نیز دیده شود.
ورم پستان شدید: که همراه با عالئمی چون تب، از دست دادن اشتها و آب بدن، خمودگی و 

از کار افتادن کلی دام است. چنین دام هایی به درمان و توجه سریع دامپزشک نیاز دارند.
درمان

درمان بیماری از دو طریق امکان پذیر است: اول تزریق آنتی بیوتیک در درون پستان و دوم 
تزریق عضالنی آنتی بیوتیک، شستشوی پستان های دام و ضدعفونی کردن آن ها قبل از اتصال 
شیردوش ها می تواند موثر باشد، ضمن آن  که وسایل شیردوشی به طور روزانه باید ضدعفونی 

شوند، چرا که امکان انتقال باکتری از دام آلوده به دام سالم نیز وجود دارد. 

 محمد تقواشعار
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 مهندس کبری لطفی

بیماری  یک  دیگر  هر چیز  از  قبل  گاوها،  در  لنگش  اساساً 
یا  و  تغذیه ای  محیطی،  عوامل  اثر  بر  که  است  اقتصادی 

عفونت در ُسم آن ها ایجاد می شود.
اوقات  از  با وزن سنگین بسیاری  از آنجایی که گاوهای 
نامناسب  صورت  در  می گذرانند،  ایستاده  به صورت  را  خود 
به  آن ها  پای  در  آسیب دیدگی  امکان  ایستادن،  محل  بودن 

وجود می آید.
ضربه وارد شدن به پا و عفونت نیز می تواند عامل دیگر 

لنگیدن گاو باشد.
از آنجایی که هدف از این ارزیابی، اساساً بررسی عارضه 
تولید  عامل  دو  بر  لنگش  اثرات  است،  شیری  گاوهای  در 

شیر و باروری نیز گاو بررسی می شود.

لنگش در گاو و درمان آن

علل لنگش در گاوها
چند عامل می تواند به وجود آورنده این عارضه باشد.

)Foot Rot( عامل عفونی
توسط باکتری ها ایجاد شده و بوی عفونت و پوسیدگی از بین پنجه ها و یا شکاف ُسم ها به 
مشام می رسد. نشانه های تشخیصی در این حالت می تواند به صورت شکسته شدن پوست 
التهاب توأم با تعفن باشد. احتمال دارد که ُسم از کف پا جدا شده و  بین پنجه، تورم و 
و  مانند شن  از جدا شدن ُسم عوامل خارجی  ناشی  دچار شکستگی گردد که در فضای 

ماسه به آن وارد شده و دام را آزار می دهد.
)Heel Wart( درماتیت

از مزمن شدن  به تدریج و پس  و زخم های دردناک همراه است که  با ساییدگی  ابتدا  در 
درد کمتری دارد، اما همچنان عفونی است. درماتیت یکی از شایع ترین علل لنگش گاوها 
در جهان است. عالئم به این صورت است که در ابتدا اگر با آب تمیز شود، سطح آن به 

رنگ قرمز است، اما به تدریج مبدل به یک زگیل می شود.
پاشنه  شاخه  فرسایش  موجب  و  فرورفته  ُسم  درون  به  نشود  درمان  اگر  عفونت  این 
اما  شود،  کوچک  یا  یافته  بهبود  طبیعی  به صورت  که  دارد  احتمال  زخم  این  می شود. 

به عنوان یک منبع عفونت باقی خواهد ماند.
)White Line Disease( بیماری خط سفید

یک بیماری قارچی است که ُسم دام ها را آلوده کرده و امکان دارد بخشی از سم را از بین 
ببرد. گفته می شود که این بیماری می تواند توسط برخی از باکتری ها خاکزی نیز به وجود 

آید که با شکستن بخشی از ُسم، قارچ ها نیز می توانند در نقاط آسیب دیده فعالیت کنند.
در شرایط سخت آلودگی، این عارضه موجب لنگش می گردد که در نتیجه آن، ُسم دچار 

تخریب جدی می گردد. این بیماری در سایر دام ها نظیر اسب ها و االغ ها نیز دیده می شود.
آبسه  و  به شکستگی  منجر  و  می شود  جد  پا  کف  از  )ُسم(  ناخن  قسمت  عارضه  این  در 

کردن می نماید.
اگر هر دو پای جلویی گاو به بیماری خط سفید دچار شوده باشد، گاو هنگام ایستادن 
وزن خود را روی یک پا می اندازد و اصطالحاً »این پا و آن پا« می کند. اگر دیواره جانبی 

ُسم از بین رفته باشد، خط تیره ای از باال تا کف ُسم مشاهده می شود.
رفع آبسه های چرکی و نصب بلوک چوبی یا پالستیکی روی کف پای گاو می تواند به 

بهبود عارضه کمک نماید.

نشانه های بیماری
نشانه های این بیماری از لنگیدن یک دست یا یک پا و یا هر دو شروع می شود به گونه ای 
که دام را از حرکت باز می دارد. نتیجه این ناتوانی در حرکت، نرفتن به محل غذاخوری و 
سالن شیردوشی و گاه زمین گیر شدن کامل دام است که حتی می تواند زادآوری آن را نیز 

مختل نماید.
پیشگیری بهتر از درمان

سمت  به  حرکت  برای  معموالً  است،  زیاد  دام ها  تعداد  که  صنعتی  دامداری های  در 
ابتال به  باید مسیری را طی نمایند که در صورت  غذاخوری و یا سالن شیردوشی، گاوها 
عارضه لنگش و یا هرگونه ناهماهنگی در راه رفتن، می توان دام های مبتال را تشخیص داد 
از  و  پرداخت  آن ها  به درمان  آن ها، هرچه سریع تر  یادداشت شماره  و  با عالمت گذاری  و 

بی حرکت شدن دام جلوگیری کرد.
از  بیماری  یافتن  شدت  از  قبل  لنگش،  عارضه  به  مبتال  دام های  یافتن  در  دقت 

ضررهای اقتصادی آتی جلوگیری خواهد کرد.

ارزیابی علل
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اقدامات درمانی
• اولین کار برای سالم نگه داشتن پای دام ها، تعبیه یک حوضچه دارای مواد ضدعفونی 
که  است  افشانه های ضدعفونی  اتوماتیک  و  خودکار  سیستم ها  یا  و  آن ها  عبور  محل  در 

پای دام های در حال عبور را ضدعفونی می کند.
پای  به  احتماالً  که  را  میکروبی  و  باکتریایی  آلودگی های  می تواند  روند  این  تداوم 

گاوها به ویژه به ناحیه سم های آن ها می چسبد، پاکسازی نماید.
باید از امکانات درمانی نظیر مواد ضدعفونی کننده، وسایل ُسم چینی  • هر دامداری الزاماً 

و قطعات ترمیمی بهره مند باشد تا هرچه سریع تر به درمان گاوهای دارای لنگش بپردازد.
در صورت وجود مواد و ابزار الزم به منظور اجرای امور بهداشتی و درمان پای مبتال، باید 

عملیات زیر را به اجرا درآورد:
مهار گاو برای عملیات درمانی

• باال آوردن ُدم گاو تا اندازه ای که ستون فقرات آن اندکی به جلو برود.
• پای دارای عارضه را بلند کرده تا بتوان علل لنگیدن را مشاهده کرد.

باز نمود پای گاو را به محل نرده ایستادن  از طنابی که بتوان آن را سریعاً  با استفاده   •
دام مهار و محکم کنیم. قبل از انجام این کار با بستن کمربند زیر سینه گاو، آن را در 

حالت تعادل قرار داده تا اگر پای دام دچار لغزش شد، آسیبی به آن وارد نشود.
ضدعفونی،  ُسم چینی،  اعم از  بهداشتی،  یا  درمانی  عملیات  هرگونه  وقت  اسرع  در  باید   •

نصب نعل زیرپنجه پا و ... را انجام داد.

آسیب دیدگی کف پا
این حالت می تواند به شکل یک ترک تیره در کف پا دیده شود

که  دارد  امکان  البته  می شود.  عفونت  به  منجر  نهایتاً  که 
چندان قابل رویت هم نباشد، اما موجب عفونت می گردد.

این عفونت از روی رفتار گاو در هنگام معاینه معلوم می شود، 
هنگام  در  را  خود  پای  یا  دست  می کند  سعی  گاو  چراکه 

معاینه بیرون بکشد.
است.  عارضه  این  عالئم  از  دیگر  یکی  پا  کف  کبودی 
احتمال دارد که کف پای دام دچار کوفتگی شده باشد که 
به صورت لکه های قرمز یا قهوه ای بوده و ممکن است بخش 

زیادی از کف پا را در برگیرد.
ورود جسم خارجی

گاه اتفاق می افتد که یک سنگ یا هر جسم خارجی سخت دیگر 
و  دردناکی  موجب  به تدریج  و  کرده  گیر  ُسم ها  الی  در 
تعادل نداشتن در راه رفتن دام شود. در این صورت باید آن 
جسم خارجی از الی سم ها بیرون آورده شده و در صورت 

زخم شدن کف پا، محل آن ضدعفونی گردد.
رشد بیش از حد، پهن شدن و شکستن ُسم

تغییر شکل  مراقب  پیوسته  باید  گاو  و وزن  افزایش سن  با 
در ُسم های آن ها بود، چراکه می تواند موجب ایجاد لنگش، 

کندی حرکت و درنتیجه بدی تغذیه و زادآوری آن باشد.
در صورت ِدفورمه شدن، شکستن یا پهن شدن سم ها 
تا دام به صورت  باید به ترمیم و رفع نواقص آن ها پرداخت 

معمول و یکنواخت به حیات خود ادامه دهد.

موارد غیردرمانی لنگش
از آنجایی که لنگش اساساً به اقتصاد دامداری آسیب می رساند باید به چند نکته را در این   

مورد توجه نمود:
• دقت در تغییر شکل ُسم دام و انجام عملیات ُسم چینی در فواصل زمانی 3 تا 4 ماهه 

که در کنترل لنگش بسیار موثر است.
• اگر لنگش به گونه ای است که باید ُسم چینی شدید انجام گیرد و امیدی به درمان دام 

نیست باید قبل از تحمیل خسارات بیشتر آن دام حذف شود.
• باید به گاوها اجازه داد که قبل و بعد از زایمان به اندازه کافی فعالیت بدنی داشته باشند.

• کف آغل ها باید سیمان باشد که به ساییدن ُسم گاوها کمک  کند.
دام در  به  تا  لنگش در گاوها اصالح جیره غذایی است  از  اجتناب  موارد  از  • یکی دیگر 

تولید کراتین برای حفظ سالمت ُسم ها کمک نماید. 
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 امیر هوشنگ سمنانی

اروپا،  اتحادیه  توسط  شیر  تولید  سهمیه بندی  لغو  از  پس 
شدت  به  را  خود  شیر  تولید  میزان  ایرلند  لبنیات  صنعت 
افزایش داد، اما پرسش آن است که این افزایش تولید چه 
هزینه و بار اضافی بر محیط زیست و طبیعت وارد می کند؟ 
و  شیر  تولید  کردن  تصاعدی  در  متفاوتی  راه  ایرلند  آیا 

آسیب نزدن به محیط زیست در پیش می گیرد؟
زمانی که اتحادیه اروپا به مدت 31 سال تولید شیر را 
به شکلی مصنوعی و قراردادی برای اعضاء آن محدود کرد 
و در ماه مارس 2015 به آن پایان داد، دامداران ایرلندی با 
سرعت هر چه تمام تر به افزایش تولید پرداختند به گونه ای 
که در همان سال 2015 تولید شیر با افزایش 13 درصدی 
به 6/4 میلیارد لیتر افزایش یافت، با این هدف که زمان از 

دست رفته را جبران نمایند.
در یک دوره زمانی پنج ساله 40 درصد به تولید شیر 
این  است.  ازدیاد  روبه  روند  این  همچنان  که  شد  افزوده 
مقدار هم اکنون 7/6 میلیارد لیتر است و انتظار می رود از 

این رقم نیز بیشتر شود.

تحمیل بار اضافی بر طبیعت توسط دامداری ها

مدیر اجرایی یکی از شرکت های دامداری می گوید: دورنمای 10 میلیارد لیتر شیر دور 
از انتظار نیست. به هر حال، افزایش تولید کار خوبی است، اما آیا این موضوع طبیعت را به 
تولید  ایرلندی بخواهند در زمانی کوتاه یک دوره 30 ساله  اگر دامداران  خطر نمی اندازد؟ 

شیر پایین را جبران نمایند، الگو و نمونه ای برای دامداران نیوزلندی نیز خواهند شد.
ایرلند  لبنیات  صنایع  شد،  برقرار  شیر  تولید  سهمیه بندی   1984 سال  در  که  زمانی 
ایرلند  دامداری  قانون سهمیه بندی، صنعت  تصویب  با  که  بودند  اندازه  یک  در  نیوزلند  و 
شروع به درجا زدن کرد. در پایان آن دوره زمانی، تولید شیر نیوزلند به حدود 23 میلیارد 

لیتر در سال های 2019/2018 رسید.
به هر حال، نشانه های فزاینده ای وجود دارد که گسترش شدید صنایع لبنی نیوزلند، 
شده  ارائه  گزارش  یک  در  و  کرده  تحمیل  آن  محیط زیست  بر  را  بسیاری  هزینه های 
از  بدی  بسیار  و  مخرب  تصویر  که  است  آمده  نیوزلند  محیط زیست  وزارت  سوی  از 

محیط زیست را نشان می دهد، که یکی از عوامل آن رشد صنعت دامداری است.
در مناطقی که دامداری ها در آن ها قرار دارند، آلوده شدن آب ها بر تمام رودخانه ها و 
بسیاری از حوزه های آبی اثر گذاشته و حتی امکان دارد بسیاری از دریاچه ها را نیز آلوده 

کرده باشد.
ایرلند  در  گوشتی  گاوهای  پرورش دهندگان  و  گوسفندداری ها  از  زیادی  تعداد 
 ،2017 تا   1994 سال  از  شیری  گاو  گله های  و  شده  تبدیل  شیری  گاوهای  پرورش  به 
هفتاددرصد افزایش یافته و این در حالی است که گوسفندداری ها و گاوداری های گوشتی 
به همین نسبت کاهش یافته اند. این تغییر و تبدیل به این دلیل اهمیت دارد که گاوهای 

شیری نسبت به گوسفندها، ازت بیشتری تولید می کنند.
که  می شود  زده  تخمین  شیری،  گاوداری های  تعداد  در  عظیم  افزایش  این  درنتیجه 
درصد   71 دامداری ها،  این  مسیر  در  واقع  رودخانه های  آب  در  نیتروژن  آلودگی  میزان 

افزایش یافته است و این رودخانه ها دیگر مناسب شنا کردن هم نیستند.

نیوزلند تنها کشوری نیست که مشکالت زیست محیطی را از این بابت تجربه می کند. 
دولت آلمان نیز کوشش های بسیاری به منظور مهار فسفر دفع شده از دام ها در طبیعت و 
محیط زیست به عمل آورده است. دامداران آلمانی می باید تا پایان سال 2018 تعداد 190 
هزار رأس از گاوهای خود را در یک دوره زمانی دو ساله کاهش دهند که در حدود 11 

درصد از کل گله های گاو را در بر می گیرد.
از  امکان  حد  تا  شده  خواسته  مردم  از   )Lancet( بریتانیا  پزشکی  نشریه  گزارش  در 
توسط  این درخواست  که  را کاهش دهند  آن  و  لبنی خودداری کرده  مصرف محصوالت 

دامداران ایرلندی مورد حمله جدی قرار گرفت.
افزایش 26  نتیجه  در  پنج سال گذشته  ایرلند طی  در  تولید شیر  در  افزایش عظیم 
درصدی گله های گاو بوده که از یک میلیون رأس در سال 2012 به 1/37 میلیون رأس 
در سال 2018، رسیده چراکه دامداران قبل از سررسید پایان دوره سهمیه بندی شروع به 

ازدیاد گله های خود کرده بودند.
یا  ایرلند  از  کمتر  آیا  اما  دارد،  ایرلند  نصف جمهوری  از  کمتر  مساحتی  هلند  کشور 
از قبل این  نیوزلند موجب آلودگی محیط زیست می شود. پاسخ این پرسش آن است که 
تولید شیر،  قانون سهمیه بندی  برداشت  از  که پس  می رفت  انتظار  است.  آغاز شده  روند 

تعداد گاوهای شیری افزایش یابد.
امکان  و  ندارند  آینده ای  که  می گویند  ایرلند  در  گوشتی  گاوهای  پرورش دهندگان 
است،  مهم  بسیار  نکته ای  این  بروند.  گاوهای شیری  پرورش  به سمت  نیز  آن ها  دارد که 
ایرلند بسیار تحت فشار است.  چراکه حتی تحت همین دستورالعمل ها هم محیط زیست 
محدودیت های زیست محیطی از آن جهت اهمیت دارند که کیفیت آب آشامیدنی، مقدار 
ازت، از دست رفتن تنوع زیستی و آالینده هایی نظیر گازهای گلخانه را در نظر می گیرند. 

تولید آمونیاک دارای یک سقف است که دولت بیش از آن را اجازه نمی دهد.
گاوهای ماده، اعم از شیری یا تلیسه ها، بیشترین گازهای گلخانه ای را تولید می کنند 
که براساس تخمین، در سال 2017، یک سوم از گازهای گلخانه ای تولید شده در ایرلند 

توسط این گاوها بوده است. 
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بخش چهارم

 مهندس عباس خدایی

تولیدمثل و روش های جفت گیری شتر
ارتباط  به مسائل مختلفی  باروری  اهلی میزان  در حیوانات 
دارد که بعضی از آن ها منشأ ژنتیکی داشته و گروهی دیگر 
مورد  در  می شوند.  مربوط  مدیریتی  و  محیطی  شرایط  به 
عمل  روش  مورد  در  وسیعی  تحقیقات  اهلی  حیوانات  اکثر 
و کارآیی سیستم باروری آن ها انجام شده، در حالی که در 

مورد شتر تحقیقات کمتری صورت گرفته است.

بعضی از مسائل مربوط به آناتومی و فیزیولوژی تولیدمثل شتر که در دسترس است به شرح 
زیر می باشد:

تولیدمثل در شترها:
کالبدشناسی و فیزیولوژی تولیدمثل در شتر نر:

بیضه های شتر نر در عقب در ناحیه میان دو ران قرار گرفته و از این نظر مشابه سگ و 
خوک می باشد و غالف بیضه ها از یکدیگر جدا است. غالف بیضه شتر معموالً به وسیله دم 
حیوان پوشیده می شود ولی در حالت ایستاده قابل رویت است. این غالف حالت محدب 
داشته و دارای پوشش مویی پراکنده ای است. بیضه ها به وسیله یک فرورفتگی کوچک در 

وسط از هم جدا هستند.
در مورد ساختمان بیضه های شتر اگرچه گفته می شود تا حد زیادی شبیه بیضه های 
بیضه  است.  زیادی  تفاوت های  دارای  جزئیات  در  شود  مطالعه  دقیق  اگر  اما  است  اسب 
شتر، تخم مرغی شکل بوده و در حیوان سه ساله حدود 10-7 سانتی متر طول و 80 تا 
100 گرم وزن دارد. ضمناً بعضی از محققان اعالم کرده اند که اندازه بیضه شتر در فصل 

جفت گیری افزایش می یابد.
کالبدشناسی و فیزیولوژی تولیدمثل در شتر ماده:

دستگاه  و  دارند  وجود  ماده  تناسلی  اعضای  و  تناسلی  دستگاه  مجاری  قسمت،  این  در 
تولیدمثل شتر مشابهت هایی با اسب دارد. تخمدان های شتر های ایران که توسط محققین 
اندازه گیری شده است به وزن ده گرم می رسد. جسم زرد در شتر به طور طبیعی فقط در 
که  می دهد  نشان  محققین  بوسیله  شده  انجام  مطالعات  می شود.  مشاهده  آبستنی  دوره 
تخمک گذاری در شتر در تخمدان چپ بیشتر از تخمدان راست است و آبستنی حیوان به 

میزان 99 درصد در طرف چپ صورت می گیرد.
ثابت شده است  در شترها دوقلوزایی و چندقلوزایی به ندرت دیده شده است. ضمناً 

که در شتر مانند گربه و خرگوش عمل تخمک گذاری پس از جفت گیری اتفاق می افتد.
رحم شتر شکل دو شاخه داشته و اندام بزرگی است که وزن آن بسته به دوره فحلی 
و زمان اندازه گیری متفاوت است. کل رحم شتر مانند گاو دارای چین های مخاطی است 

که در سه یا چهار ردیف قرار گرفته اند.
مجرای گردن رحم کوتاه بوده و طول آن 3/5 سانتی متر و قطر آن 5/5 سانتی متر 

می باشد و دهانه خروجی آن بزرگ و به قطر 3/5 سانتی متر است.
مهبل شتر عضو قرمز رنگی است که حالت ارتجاعی داشته و طول آن 30 تا 35 سانتی متر 

مخاطی  چین های  از  پوششی  دارای  و  است 
و  طولی  چین های  عضو  این  در  می باشد. 
چین های  که  می شود  مشاهده  عرضی 
پیشرفت  با  و  مشهود هستند  بیشتر  عرضی 

این  کشیدگی  باعث  رحم  وزن  حاملگی،  دوره 
می شود. خارج  طرف  به  چین ها 

 طول َفْرج در شتر حدود 8 
سانتی متر است و ته 
کیسه زیرمجرای 

ادراری در قسمت 
قدامی آن قرار دارد که در 

باالی آن منفذ خروجی مجرای 
ادرار واقع شده است.
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فحلی در شتر ماده
شتر ماده پس از این که به دوران بلوغ جنسی رسید، به طور مرتب و بدون محدودیت در 
فصل مشخصی از سال فحل می شود. در کشور ما، فصل جفت گیری در فصول سرد سال 

)تقریباً نیمه دوم پاییز و تمام مدت فصل زمستان و ماه اول بهار( است.
مدت فحلی شتر ماده در حدود 4 تا 6 روز طول می کشد و اگر شتر نر وجود نداشته 
باشد، فحلی ممکن است تا مدت بیشتری ادامه داشته باشد. اما اگر جفت گیری در روز اول

انجام شود فحلی سه روز بعد از بین می رود.
شانس آبستنی بیشتر در جفت گیری های اوایل زمان فحلی بوده و هرچه به اواخر آن 

نزدیک می شویم احتمال آبستنی کمتر می شود.
در فصل جفت گیری، شتر معموالً 5 بار فحل می شود. بسیاری از شترهای ماده تا سن 20 

سالگی هم می توانند فحل و بارور شوند.
آناتومیک و عصبی توأمان مشاهده می شود.  در طول دوره فحلی دام ماده، تغییرات 
در این موقع دام حالت بی قراری داشته و جذب دام های نر می شود و به آنها تمایل پیدا 
از آن ترشحاتی خارج می شود  کرده و مرتباً سر و صدا می کند. َفرج آماس پیدا کرده و 
و از این ترشحات بوی خاصی به مشام می رسد که از فاصله دور نیز قابل حس می شود 
این  به طرف شترهای ماده فحل می گردد. شتر ماده در  نر  باعث جلب شتر  بو  و همین 

حالت عصبی بوده و سعی می کند از حمل بار خودداری نماید.
مستی شتر نر

این حیوان که در غیر فصل جفت گیری کاماًل آرام و مطیع است. در زمان فعالیت جنسی 
به وجود  در صورت  است  ممکن  و  می گردد  عصبی  بسیار  و  شده  عوض  کلی  به  آن  رفتار 
آوردن مزاحمت برای او، شتر نر مست با دهان خود یا پاها ضربه های سختی به مزاحمین 
خود بزند؛ پس باید مواظب این رفتارهای آنها باشیم تا خطراتی مخصوصا برای افراد نداشته 
باشند. همچنین، اغلب اوقات بین شترهای نر در این فصل نزاع های سختی در می گیرد که 
ناشی از تحریکات جنسی و ممکن است صدمات جبران ناپذیری به یکدیگر وارد سازند. به 

همین علت در فصل جفت گیری بایستی نرها را جدا از یکدیگر نگهداری کرد.
از  بتوانند  تا  باشند  خوبی  جسمانی  وضعیت  در  بایستی  جفت گیری  از  قبل  شترها 

عهده انجام فعالیت جنسی برآمده و با تعداد بیشتری شتر ماده جفت گیری نمایند.
شتر نر موقع تحریک دهانش پر از کف شده، پاها را باز و سر را به عقب خم می کند. 
دم خود را مرتب روی قضیب می زند و از مجرای قضیب، ادرار به شدت خارج می گردد. 
با  بوسیله غدد »اکسی پیتال« ترشح می شود که  بدبویی  و  مایع سیاه رنگ  این فصل  در 
محدوده  و  شده  پخش  فضا  در  شتر  هر  سلطه  تحت  محوطه  اشیاء  به  شتر  پشت  مالش 

اختصاصی هر شتر نر را مشخص می نماید.
از  مرتباً  را  "شراع  الحنک"  پرده  همچنین 
زدن  پیله  عمل  این  به  که  می نماید  خارج  دهان 
اوایل  از  نر  شتر  جنسی  زمان  می گویند. 
گرما  آغاز  با  و  شده  شروع  زمستان 

خاتمه می پذیرد.
شترهای  در  جالب  موضوع 
در  بیضه ها  که  است  این  نر 
بزرگ تر  فعالیت جنسی  دوران 

می شوند. 

بلوغ جنسی و سن جفت گیری شتر
از  بلوغ  و  بوده  باالتر  اهلی  دام های  همه  از  شتر  بلوغ  سن 
سن سه سالگی ظاهر می شود ولی رسیدگی کامل و زمان 
استفاده از آن جهت جفت گیری معموالً در نرها 4 سالگی و 

در ماده 5 سالگی است.
جهت  سالگی   7 تا   6 سن  از  نر  شترهای  معموالً 
در  نر  شتر  در  جنسی  میل  می شوند.  استفاده  جفت گیری 
تا  آن  بروز  نحوه  و  می گردد  ظاهر  سال  از  معینی  مدت 
در  است.  تغذیه  کیفیت  و  شتر  سن  تأثیر  تحت  حدودی 
می یابد؛  کاهش  آن  بودن  باربری  ارزش  جنسی  میل  زمان 
زیرا دام اشتهای خود را از دست داده و گاه آثار اسهال در 

آن ظاهر شده و رفتار غیرعادی از خود نشان می دهد.
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 علی گل باف

دغدغه های  بزرگ ترین  از  یکی  امروز  پیشرفته  دنیای  در 
نسل بشر کم کردن فعالیت فیزیکی انسان ها و محول کردن 
این وظایف به ماشین ها است. اما در بعضی از موارد حیاتی 
استفاده از ربات، بسیار پر هزینه است و یا هنوز به اندازه ای 

از دقت نرسیده که در این زمینه ها فعالیت داشته باشد.
در دنیای امروز، سگ های کار، نقش ربات هایی پیشرفته ، 
دارای احساسات قوی و دقت فوق العاده را بازی می کنند که 

با هزینه بسیار کم به ما کمک های زیادی می کنند.
چند  سابقه ای  بشر  کنار  در  کار  سگ های  از  استفاده 
هزار ساله دارد. این سگ ها به تدریج توسط انسان برای شکار ، 
حمل ونقل ، چوپانی ، محافظت و حتی جنگ تربیت شده اند 

و در طول قرن ها به انسان کمک کرده اند.

سگهایکارسگهایکار

در حال حاضر عالوه بر تعریف های کالسیک، تعاریف  جدید 
و یا تخصصی شده تری به وجود آمده و دامنه استفاده از سگ ها 
صفات  قرن ها  طول  در  سگ ها  این  است.  داده  گسترش  را 
بعد منتقل کرده اند  به نسل  ژنتیکی  به صورت  را  کاری خود 
و مربیان سگ با استفاده از این پیش زمینه ها عالوه بر احساس 
مسئولیت سگ در قبال انجام کار، این موجود دوست داشتنی 
بعضی  در  که  کرده اند  تبدیل  کارآمد  متخصصی  به  را  باوفا  و 

زمینه ها هنوز از علم جلوتر حرکت می کنند.
در کشورها  است  ممکن  و  بوده  قراردادی  نیز  تقسیم بندی  این  که  است  ذکر  شایان 
Kennel Club، دسته های  مثال  به عنوان  باشد.  تفاوت هایی  دارای  یا سازمان های مختلف 
ماستیف ، پینچر ، سگ سورتمه ، سگ نگهبان، دام و برخی نژادهای دیگر را در گروه کاری 

خود طبقه بندی می کند. 
گروه کاری AKC و CKC شباهت زیادی به Kennel Club دارند ، با این تفاوت که شامل 
تمام نژادهای سگ محافظ دام و همه نژادهای اشپیتز بزرگ)نه فقط سگ های سورتمه( 

هستند که توسط سایر کنل کالب ها به رسمیت شناخته شده اند.
هر دو گروه سگ های کار ANKC استرالیا و NZKC نیوزلند، شامل؛ سگ های چوپان و 
نژادهای سِگ محافظ دام می شود، در حالی که FCI طبقه بندی اختصاصی برای سگ های 
گروه کاری ندارد و بنابراین تقسیم بندی خود را براساس ژنتیک و صفات رفتاری سگ ها 

انجام داده است.

رباتهایارزانرباتهایارزان
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سگ ردیاب و حس بویایی
مانند  موادی  خود،  حواس  از  استفاده  با  تا  می شود  داده  آموزش  روشی  به  ردیاب  سگ 
قاچاق  لوازم الکترونیکی  و  منفجره  مواد  خون ،  ارز ،  وحشی ،  حیوانات  غیرقانونی ،  داروهای 

مانند تلفن های موبایل غیرقانونی را تشخیص دهد.
حسی که بیشترین کاربرد را در این زمینه دارد بویایی است و سگ های ردیاب نسبت 
موضوع تخصصی  این  برای  قرن ها  زیرا  دارند،  قوی تری  بویایی  معمولی حس  به سگ های 
استفاده شده اند. اما سگ های شکاری و جستجوی انسان به طور کلی جزو سگ های ردیابی 
محسوب نمی شوند. همچنین در برخی موارد مانند سگ های جسدیاب که برای جستجوی 

بقایای انسان آموزش دیده اند در طبقه بندی هم پوشانی وجود دارد.
یک سگ پلیس هم اساساً یک سگ ردیاب است که در عملیات خاص مانند کشف 
و ضبط موادمخدر ، یافتن مجرمان مفقود شده و یافتن ارز باقیمانده به عنوان ابزاری موثر 

برای پلیس استفاده می شود.
غالباً تصور می شود که از سگ های ردیاب فقط برای نیروهای نظامی استفاده می گردد. 
برای  ارزشمند  تحقیقاتی  ابزار  یک  به عنوان  ازجمله  دیگری  متفاوت  زمینه های  در  اما 

زیست شناسان حیات وحش نیز عمل می کنند.
در کالیفرنیا ، سگ های ردیابی آموزش می بینند که در پارکینگ های عمومِی قایق ها، 
صدف کوآگا را روی بدنه آن ها کشف کنند . زیرا این صدف ها یک گونه مهاجم مضر برای 
مختلفی  گونه های  مدفوِع  جمع آوری  و  یافتن  به منظور  همچنین،  هستند.  محیط زیست 
ردیاب  از سگ های  اورگان  قورباغه خالدار  و  قاتل ،  نهنگ  از جانداران مثل سمور سیاه پا ، 

استفاده می شود که این عملیات به عنوان شناسایی پراکنده حیات وحش شناخته می شود.
زیرا  است ،  رشد  به  رو  بسیار  نیز  پزشکی  صنعت  در  ردیاب  سگ های  از  استفاده 
مطالعات نشان داده است که سگ ها قادر به تشخیص بوهای خاص مرتبط با بیماری های 

مختلف پزشکی مانند سرطان هستند.

سگ کمکی برای معلوالن
به طور کلی سگ کمکی که در ایاالت متحده به عنوان سگ 
معلول  فرد  یک  به  کمک  برای  می شود ،  شناخته  خدماتی 
آموزش دیده است. این سگ ها یا توسط سازمان های تخصصی 
تربیت سگ های کمکی، آماده کار می شوند و یا توسط صاحب 

خود و با کمک یک مربی حرفه ای تعلیم می بینند.
Assistance Dogs International ، یک شبکه بین المللی 
از سازمان های خیریه پرورش سگ کمکی در سراسر جهان 

است که از سال 1986 در این زمینه فعالیت می کند. 
انتخاب  خاصی  فیلترهای  با  معموال  کمکی  سگ های 
شده و در دو سالگی آموزش خود را به پایان برده و آماده 
کار می شوند ، اما در سال های اخیر عالقه معلوالن به تربیت 
و  شده  بیشتر  مربی  همکاری  با  نظر  مورد  سگ  شخصی 
معلوالن سعی می کنند در آموزش سگ کمکی خود نقش 

مستقیم داشته و به فعالیت بپردازند.

سگ َکشنده
در  یا  سگ  مخصوص  گاری  کشیدن  برای  سنتی  به طور  که  است  سگی  َکشنده  سگ 
زمستان برای کشیدن سورتمه پرورش داده می شود. سگ هایی که برای این کار پرورش 

یافته اند، ساختاری قدرتمند دارند.
و  هستند  قاطعیت  و  قدرت  نیاز ،  مورد  ویژگی های  دارای  َکشنده  سگ های  همه 
و  مستحکم  کاماًل  سگ هایی  که  دارند  قرار  مولوسر  نژادهای  گروه  در  آن ها  از  بسیاری 

قدرتی هستند.
شده اند،  تولید  کار  این  برای  خاص  به طور  آغاز  در  محبوب  نژاد های  از  بسیاری 
 Collies ،Bernese Mountain Dogs ،St.Bernards ،Bouvier des Flandres ازجمله
مانند  دیگری  موارد  در  بعد ها  آن ها  اغلب  اگرچه    Rottweilers و   Newfoundlands

نگهبانی وچوپانی مورد استفاده قرار گرفتند. >>>
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سگ راهنما برای افراد روشن دل
نابینا و کم بینا در اطراف موانع، آموزش دیده اند. اگرچه  افراد  سگ های راهنما برای هدایت 
می توان سگ ها را برای حرکت در موانع مختلف آموزش داد ، اما آنها نسبت به رنگ های قرمز-
سبز کور رنگ هستند و توانایی تفسیر عالئم خیابان را ندارند. بر این اساس انسان، کارگردانی 

حرکت را براساس مهارت های کسب شده از طریق آموزش های قبلی انجام می دهد.
که  بگیریم  نظر  در  هواپیما  ناوبری  سیستم  را  کنترل کننده  شخص  اگر  حقیقت  در 
می داند چگونه از یک مکان به مکان دیگر برسد؛ سگ در حکم خلبان است که مسافر را 

با خیال راحت به مقصد می رساند.
معلوالن  به  دلیل کمک  به  و خدماتی ،  راهنما ، شنوا  از کشورها سگ های  بسیاری  در 
وسایل حمل  ونقل  و  رستوران ها  مانند  مکان هایی  در  به حضور حیوانات  مربوط  مقررات  از 

عمومی معاف هستند و بیشتر حکم یک متخصص و پرستار را دارند، نه یک حیوان خانگی.
سگ چوپان

سگ گله یا چوپان، نوعی سگ است که برای هدایت و نگهداری گله، آموزش داده شده و 
یا متعلق به نژادهایی است که طی قرن ها برای گله داری استفاده گردیده و در این زمینه 
تخصص پیدا کرده اند. در حقیقت تمام تکنیک های یک سگ گله، رفتارهای اصالح شده 
تمایل طبیعی  انتخابی ،  پرورش  از طریق  توانسته  بشر  و  است  این حیوان  ذات شکارچی 
سگ را نسبت به شکار دام به حداقل برساند و همزمان مهارت شکار سگ را در نگهداری 

از گله به کار گرفته و در نتیجه یک سگ چوپان موثر ایجاد کند.
سگ های چوپان می توانند به روش های مختلف گله را مدیریت کنند. بعضی از نژادها 
مانند Australian Cattle Dog و Welsh Corgi به طور معمول برای هدایت گله های گاو به 
پاشنه دام ها دندان می زنند )عملی سریع و بدون ایجاد زخم برای هوشیار کردن دام( این 
گروه به عنوان چوپان های پس رو یا heeler شناخته می شوند؛ زیرا به دلیل نوع هدایت گله 

باید در پشت دام ها قرار بگیرند.
برخی از نژادهای دیگر ، به ویژه BorderCollie ، در مقابل حیوانات قرار می گیرند و از 
تکنیک خیره شدن که Strong eye نامیده می شود برای هدایت حیوانات استفاده می کنند.

این قبیل چوپان ها، پیشرو یا Header نامیده می شوند؛ زیرا برای مدیریت حرکت گله یا 
نگه داشتن آن به جلو گله می روند.

سگ هایی مانند Australian Kelpie و Australian Koolie از هر دو روش استفاده می کنند. 
نژادهایی مانند New Zealand Huntaway از قدرت صدای عمیق و بلند خود برای جمع آوری 

انبوه گوسفندان استفاده می کند.
و  می کنند  عمل  زنده”  “حصار  مانند  ژرمن شپهرد  و  بریارد  بلژیکی ،  سگ های چوپان 
گله های بزرگ گوسفندان را به شکلی برای َچرا، حرکت می دهند که از خوردن محصوالت 

با ارزش و سرگردانی آن ها در جاده ها، جلوگیری می کنند.

<<<
سگ محافظ

سگ محافظ یا نگهبان )با سگ حمله کننده اشتباه گرفته نشود( 
ناخواسته  مزاحمان  برابر  در  برای محافظت  است که  سگی 

اعم از انسان یا حیوان مورد استفاده قرار می گیرد.
این گروه از سگ ها به مرور زمان یاد گرفته اند ساکنان 
واکنش  غریبه  افراد  به  نسبت  تنها  و  ندهند  آزار  را  خانه 

نشان دهند.
کوچک تری  نژاد های  از  می توانند  نگهبان  سگ های 
خود  صاحب  کردن  آگاه  تنها  آن ها  وظیفه  زیرا  باشند، 
اما  است.  نگهبانی  مورد  منطقه  در  متجاوز  یک  حضور  از 
سگ های محافظ از جثه بزرگ )معموال باالی 50 کیلوگرم( 
برخوردار هستند تا در صورت لزوم با مهاجم درگیر شده و 

از منطقه خود محافظت کنند.
سگ حمله کننده

سگ حمله کننده)Attack Dog( یا سگ محافظت شخصی، 
توسط  که  است  محافظ  سگ  گروه  از  دیگری  زیرشاخه 
انسان آموزش داده می شود؛ تا از یک فرد ، قلمرو یا دارایی 

به دفاع بپردازد یا به متجاوز حمله کند.
فرمان حمله می تواند به وسیله فرمان مستقیم ، به محض 

د یدن، یا به وسیله تحریک استنباطی داده شود.
سگ های حمله در طول تاریخ اغلب مورد استفاده قرار 
 گرفته اند و اکنون در نقش های امنیتی ، پلیس و نظامی به 

کار گرفته می شوند.
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سگ نظامی
طوالنی  بسیار  سابقه ای  دارای  جنگ،  در  سگ  از  استفاده 
است. از دوران باستان تا به حال فعالیت های متنوعی ازقبیل 
دیدبان ،  به عنوان  استفاده  تا  جنگ،  در  مستقیم  شرکت 
نگهبان و ردیاب به سگ محول شده است و این وظایف با 

پیشرفت فعالیت های نظامی در حال گسترش است.
به عنوان  اغلب  نظامی  نقش های  در  معاصر  سگ های 
سگ های پلیس-در ایاالت متحده و انگلستان به نام سگ کار 

نظامی)MWD) یا K-9 - شناخته می شوند.
اقوام  میان  در  آنها  نقش  اندازه  به  تقریباً  آنها  وظیفه 
خط مقدم  تشکیالت  در  امروزه  گرچه  است ،  متنوع  باستانی 
کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. از سال 2011 تا به حال 
به طور  ایاالت متحده  ارتش  به  متعلق   MWD سگ   600

فعال در درگیری ها در عراق و افغانستان شرکت کرده اند.
به طور سنتی ، رایج ترین نژاد برای این عملیات از نوع پلیس ، 
ژرمن شپهرد است. اما در سال های اخیر ، سگ های کوچک تر با 
حس بویایی قوی تر در کشف و ردیابی و نژاد های مقاوم تری 
مانند BelgianMalinois و Dutch Shepherd برای گشت زنی 

و اجرای قانون انتخاب می شوند.
یک  با  آموزش  از  پس  امروزی  نظامی   سگ های  تمام 
این  می نامند.   Handler را  شخص  این  می شوند.  تیم  فرد، 
با یک سگ  اشخاص معموالً در طول زندگی حرفه ای خود 

یک  حداقل  »هندلر«  یک  معموالً  اما  نمی مانند ، 
تیم  سگ،  یک  با  بیشتر  خیلی  گاهی  و  سال 

تشکیل می دهد.

سگ امداد و نجات
سگ های جستجو و نجات)SAR) پس از بالیای طبیعی و حوادث دارای تلفات جانی برای 

مکان یابی افراد گمشده بسیار ارزشمند هستند.
اگرچه  می دهند.  تشخیص  راحتی  به  را  انسان  رایحه  نجات،  و  جستجو  سگ های 
اما  پروسه هستند ،  این  دقیق  انجام  مورد چگونگی  در  تحقیق  در حال  دانشمندان  هنوز 
حامل  که  است  پوستی  شناور  سلول های  طریق  از  استشمام  شامل  حدس ها  قوی ترین 
رایحه انسان زنده است  که این رایحه به دلیل جدا شدن حدود 40 هزار سلول در دقیقه 
از بدن و پخش شدن آن ها در محیط است. تعریق تبخیر شده، گازهای تنفسی یا گازهای 
این سگ ها  توسط  نیز  انسانی  بافت های  یا  و  پوست  روی  باکتری های  توسط  تجزیه شده 

تشخیص داده می شود.
سگ های SAR انسان ها را زیر آب ، برف و ساختمان های فروریخته می یابند. بنابراین 
اعزام تیم های SAR پس از ریزش بهمن ، رانش زمین و زلزله می تواند به معنای تفاوت بین 
زنده یافتن شخص یا بازیابی جسد باشد. سگ های SAR را می توان به طور کلی به دو گروه 

سگ های بو کشنده هوا)Air scenting dog) و ردیاب طبقه بندی کرد.
همچنین می توان آنها را براساس اینکه آیا بویایی تخصصی دارند و در چه شرایطی 
نمونه  بو کردن  از  بویایی تخصصی پس  می توانند کار کنند طبقه بندی کرد. سگ دارای 
رایحه یک شخص خاص ، توانایی تشخیص آن رایحه را از موارد مشابه دارد، اما سگ های 
بویای غیرتخصصی قادر نیستند رایحه های مشابه مانند رایحه دو انسان یا جسد مختلف 
جستجوی  برای  خاص  به طور  می توان  را   SAR سگ های  دهند.  تشخیص  هم  از  را 

خرابه های حادثه ، داخل آب یا بهمن، آموزش داد.
سگ درمانگر

انسان،  از  احساسی  حمایت  و  آسایش  عاطفه ،  تأمین  برای  که  است  درمانگر سگی  سگ 
کتابخانه ها ،  مدارس ،  سالمندان ،  خانه های  بیمارستان ها ،  مانند  محیط هایی  در  اغلب 

مهمانسراها یا مناطق فاجعه، آموزش دیده است. 
برخالف سگ های کمکی ، که برای کمک به بیماران خاص با نیازهای جسمی روزمره 
با »هندلر« خود  فقط  نه  و  افراد  با همه  تعامل  برای  درمانگر  دیده اند، سگ های  آموزش 
افراد  از  بسیاری  توسط  اخیر  قرن  درمانی طی چند  کارهای  برای  دیده اند. سگ  آموزش 

ازجمله؛ فلورانس نایتینگل ، زیگموند فروید و الین اسمیت به کار گرفته شدند.
و  آرام  غریبه  افراد  با  باید  درمانگر  به یک سگ  تبدیل شدن  برای  مناسب  یک سگ 

اجتماعی باشد. همچنین، باید بتواند خود را با صداهای بلند و حرکات سریع تطبیق دهد.
اتحادیه سگ های درمانی، مراحل  تأیید یک سگ توسط یک سازمان ملی مانند  برای 
خاصی وجود دارد که یکی از آن ها معاشرت سگ در اطراف حیوانات و افراد دیگر است. آنها در 
مورد رفتارهایی مانند نپریدن روی افراد و امکان راه رفتن با یک بند شل آزمایش 

می شوند.
شرایط دقیق آزمون و صدور گواهینامه براساس نیازهای هر سازمان 
متفاوت است. برخی از سازمان ها کالس هایی مانند “ضد حواس پرتی” را 
دریافت  آموزش  و  تقویت می کند  را  تمرکز سگ  توانایی  که  ارائه می دهند 
ویزیت های درمانی  برای  آماده سازی سگ و صاحب سگ  به  برای کمک  درمان 

بسیار موثر است.
در مجموع، استفاده از سگ ها در صنایع و مشاغل مختلف هر روز بیشتر و 
تخصصی تر می شود و روش های استفاده جدیدی به خود می گیرد ، زیرا 
این جاندار وفادار عالوه بر قدرت و استقامت باال و هوش فوق العاده 
کرده  اثبات  تجربه  است.  حیوانات  اکثر  از  باالتر  احساسی  دارای 
برای حضور پررنگ  از عوامل بسیار مهم  این احساس یکی  که 

سگ در ابعاد مختلف در زندگی انسان ها است. 
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که  کرد  معلوم   )99/7/18( اکتبر 2020   8 در  اروپا  اتحادیه  عالی  دادگاه 
فرانسه از قوانین منع استفاده از آفت کش هایی که به زنبورها آسیب وارد 

می کنند، تخطی نکرده است.
محصوالت  از  حفاظت  اتحادیه  بین  توافق نامه ای   2018 سال  در 
از سموم گروه  گیاهی و دولت فرانسه منعقد شد و دولت استفاده 

»نئونیکوتینوئیدها« را منع کرده بود.
مقابله  کمپین  جلودار  را  فرانسه  ممنوعیت،  این 
کشتار  را  افشان  گرده  زنبورهای  که  سمومی  با 
استفاده  از  جلوگیری  این  با  داد.  قرار  می کردند، 
و  باز  فضای  در  نئونیکوتینوئید،  سم  پنج  از 
گلخانه ها توسط اتحادیه اروپا، فرانسه یک گام 
این  از  تا  سه  که  کرد  موافقت  و  رفت  جلوتر 
استفاده  نیز  زراعی  محصوالت  روی  سموم 

نشوند.
می گویند  ممنوعیت  این  مخالفان 
محصول  محفاظت  از  را  آن ها  کار  این  که 
سبز  شته های  برابر  در  چغندرقندشان 
ادعا  کشاورزان  این  می دارد.  باز  چغندر، 
نئونیکوتنیدها«   « سموم  تنها  که  می کنند 
می تواند محصول آن ها را در مقابل شته ها حفظ 

نماید.
این  کشاورزی،  محصوالت  از  مراقبت  اتحادیه 
این  و مدعی شد که  داد  ارجاع  اروپا  دادگاه  به  را  موضوع 
حکم مغایر با دستورالعمل های استفاده از سموم شیمیایی است.

درگیری های  مرکز  در  آفت کش ها  سر  بر  دعوا  گذشته،  هفته 
رئیس جمهوری،  که  بود  سبزها  و  دست چپی ها  و  فرانسه  حکومت  بین 
حفظ  مورد  در  وی  تعهدات  کردن  فراموش  به  متهم  را  ماکرون  امانوئل 

محیط زیست می کردند.
کشاورزان  مصوبه ای  طی  فرانسه  ملی  مجلس  اکتبر،   6 در 
که  چرا  کرد،  مستثنا  قانون  این  از   2023 جوالی  تا  را  چغندرکار 
در  از مشاغل  هزار   46 و  بوده  تولیدکننده چغندرقند  بزرگترین  فرانسه 

این بخش به کار مشغولند.
سموم  شیمیایی،  سموم  سازندگان   ،1990 دهه  سال های  در 
سیستم  بر  که  نیکوتین  شیمیایی  ساختمان  براساس  را  نئونیکوتنیدها 
این  تولید  به  اقدام  اعصاب مرکزی حشرات حمله می کند، ساختند. علت 
امروزه  و  بود  به سموم قدیمی تر  سموم، آسیب رسانی کمتر آن ها نسبت 

از این سموم برای محصوالت گل دهنده در سطح وسیع استفاده می شود.
ناشناخته  به دلیل یک عارضه  زنبورها  از  بسیاری  اخیر،  در سال های 
در داخل کلنی هایشان می مردند که این بیماری مرموز به چنین سمومی 
نسبت داده می شد. بررسی ها و مطالعات نشان داده اند که سموم فوق الذکر 
به تولیدمثل و زادآوری زنبورها آسیب رسانده و مقاومت آن ها را در مقابل 

بیماری ها کاهش می دهند.
گرده  حشرات  از  نیمی  تقریباً  که  است  داده  هشدار  ملل  سازمان 

افشان، به ویژه زنبورها و پروانه ها در خطر انقراض قرار دارند. 

دادگاه عالی اتحادیه اروپا:

حمایتازقانونمنعاستفادهاز
آفتکشهایمضربرایزنبورها

چراکه  است،  حیاتی  و  سویه  یک  رابطه ای  گل ها،  گرده  و  زنبورها  رابطه 
زنبورها از گرده گل ها به عنوان یک منبع غذایی بسیار مهم با ارزش باال و 

نیز ساخت ذخیره غذایی که همان عسل باشد، استفاده می کنند.
ادامه زندگی آن ها بدون  رشد الروها در کلنی زنبورها و 
بعید  و  ناممکن  موضوعی  تقریباً  گل  گرده  وجود 
گرده ها،  در  موجود  پروتئین  با  چراکه  است، 
را  خود  برای  الزم  غذایی  مواد  زنبورها 

تهیه می کنند.
میزان پروتئین در گرده گل ها 
است،  متفاوت  گیاه  نوع  به  بسته 
اما گاه تا 40 درصد از گرده را 

شامل می شود.
زنبورهای عسل با مهارت 
را  گرده ها  این  باال  سرعت  و 
منتقل  کندو  به  و  جمع آوری 
به  قادر  زنبور  هر  می کنند. 
حدود  جابه جایی  و  حمل 
است،  گرده  دانه  میلیون  پنج 
گردش  در  زنبورها  آن که  ضمن 
و نشستن از روی یک بوته به بوته 
تلقیح  و  افشانی  گرده  موجب  دیگر 

گل ها نیز می شوند.
گل های  لقاح  موارد  از  بسیاری  در 
حضور  بدون  باغی  یا  و  زراعی  از  اعم  گیاهان 
در  زنبورها  نقش  جا  این  در  که  است  ناممکن  زنبورها 

تولید غذا معلوم می شود.
تا   20 بین  سالیانه  کندو،  یک  در 
و  می شود  مصرف  گل  گرده  کیلوگرم   40
از  درصد   10 حدود  در  می توانند  زنبورداران 

این گرده را برداشت نمایند.
معموالً  زنبورها،  از  گرده  گرفتن  برای 
استفاده  گرده گل  تله های  از  زنبورداران 
و  نصب  کندو  ورود  بخش  در  که  می کنند 
تله  یک  می کند.  جدا  زنبورها  از  را  گرده ها 
بین  روزانه  متوسط،  به طور  خوب  گرده گیری 

150 تا 200 گرم گرده را جمع آوری می کند.
امروزه معلوم گردیده که گرده گل ماده ای 
بسیار با ارزش و تأمین کننده انرژی است. برای 
به عنوان یک  ماده  این  از  ورزشکاران  بار  اولین 

مکمل غذایی انرژی زا استفاده کردند.
غده  سالمت  برای  گرده گل  آن،  عالوه بر 
خواص  و  بوده  مفید  بسیار  نیز  پروستات 
اثرات  جمله  آن  از  که  دارد  دیگری  دارویی 

آنتی بیوتیکی است. 

زنبورها و گرده ها
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و  خورده  را  غذاهایی  چه  آن  دام  یافته،  پرورش  چگونه  می خورید  که  را  گوشتی  بدانید  شما  که  این 
متوجه  آن ها  روی  )لیبل ها(  برچسب های  روی  از  می توانید  فقط  را  است  سرانجام چگونه کشتار شده 
که  است  آن  اصلی  هدف  می اندازیم.  دام ها  از  دسته  این  به  بیشتر  جزئیات  با  نگاهی  ما  حال  بشوید. 

بدانیم یک گوسفند یا گوساله چگونه مجوز ارگانیک بودن را کسب می کند. این موارد عبارتند از:
موسسه  از  اولیه  مجوز  باید  ابتدا  در  انگلستان،  مانند  کشوری  در  دام  پرورش  مزرعه  یک  دام:  رفاه 
خاک را داشته باشد که یکی از چندین سازمان صادرکننده گواهی ارگانیک است. طبق استانداردهای 

بر  باشد.  دام ها  برای  رفاه  ایجاد  نظر  از  دارای حداقل ویژگی ها  باید  ارگانیک، چنین مزرعه ای 
دام ها  رفاهی  نیازهای  باید  دامداران  استانداردها،  مدیریت  جهت  در  و  اساس  این 

چنین  در  باشند.  نداشته  آن ها  با  ظالمانه  رفتارهای  مطلقاً  و  نموده  مهیا  را 
مزرعه ای تمام دام ها اعم از گاو، گوسفند و یا هر دام دیگر، تا حد ممکن 

باید احساس نمایند که در یک فضای طبیعی زندگی می کنند.
براساس استانداردهای موسسه خاک، دام ها باید بتوانند در 

فضای باز چرا نمایند مگر آن که سالمتی آن ها بنا به دالیل 
دامداری  ملی  دایره  ممانعت های  یا  و  آب وهوایی  شرایط 

تحت تأثیر قرار بگیرد که در این صورت دامداران باید 
سازمان  به  و  نموده  ثبت  را  آزاد  چرای  زمان های 

استانداردهای ارگانیک گزارش دهند. اکثر دامداران 
ترتیباتی اتخاذ می کنند تا دام هایشان زندگی در 

شرایط طبیعی را تجربه کنند.
سالم بودن  به  دام،  غذای  سالم بودن 
را  چه  آن  می کند:  کمک  مصرف کننده 
بلکه  نه فقط خود دام،  که دام ها می خورند، 
از  آمده  دست  به  نهایی  محصوالت  کیفیت 

آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. 
 (Journal Of Nutrition( مواد غذایی  نشریه 
گوشت های  که  می کند  بیان  انگلستان 
استاندارد های  با  یافته  پرورش  ارگانیک 

 3 امگا  چربی  درصد   50 حدود  در  فوق، 
غیرارگانیک  گوشت های  به  نسبت  بیشتری 

دارند، چراکه غذای این دام ها از شبدر بیشتری 
تشکیل شده است.

در استانداردهای گوشت ارگانیک، جیره غذایی 
مواد  و  کاه  یا  و  تازه  علف  از  باید  دام هایی  چنین 

باشد.  دامداران  مزارع  اراضی  از  آمده  به دست  سیلویی 
در صورت تغییر هوا، این دام ها باید در محل دامداری و از 

کاه و مواد سیلویی تغذیه کنند.
با  مقابله  برای  آنتی بیوتیک ها  مصرف  آنتی بیوتیک ها:  مصرف 

مصرف  اما  است،  حیاتی  بسیار  دام  و  انسان  آلودگی های  و  بیماری ها 
به وجود  را  آنتی بیوتیک ها  به  مقاومت  ایجاد  امکان  آن ها  اندازه  از  بیش 

می شود  گفته  دارد.  وجود  رابطه  این  در  مهمی  بسیار  و مشکالت  مسائل  می آورد. 
که سالیانه در حدود 10 هزار نفر به دلیل بیماری های ناشی از مقاوم شدن آنتی بیوتیک ها 

می میرند. حال اگر این رقم را در سطح جهانی تعمیم دهیم به اعداد شگفت آوری می رسیم.
دام ها در انگلستان به تنهایی 40درصد از آنتی بیوتیک های موجود در آن کشور را مصرف می کننند 
فقط  نه  حال،  باشد  باالیی  رقم  می تواند  آنتی بیوتیک ها  مصرف  میزان  سنتی  دامداری های  در  که 
لذا  می کند،  منع  را  آنتی بیوتیک ها  از  زیاد  استفاده  رفاهی،  استانداردهای  بلکه  ارگانیک  استانداردهای 

باید کوشش شود تا سالمت دام ها به روش های غیردارویی تأمین گردد.
و  برخوردار است  زیادی  اهمیت  از  نیز  به آخر خط زندگی  یافتن و رسیدن یک دام  پایان  آخر خط: 
ارگانیک گوشت رعایت کنند. در کارخانه های  برای کسب گواهی  را  استانداردها  این  باید  کشتارگاه ها 
به  را  دام هایشان  رأساً  دامداران،  از  برخی  اما  نمی شود،  رعایت  موارد  این  معموالً  گوشت  تولید  بزرگ 
کشتارگاه های محلی برده و بر ذبح آن ها نظارت می کنند، این گونه دام ها در فضای آرامی ذبح می شوند 

و گواهی ارگانیک برای آن ها صادر می شود. 



 مهندس عطیه گل باف

یک  هر  تکنولوژی  دنیای  در  اکتشافات  و  اختراعات  امروزه 
به نوبه خود ابزاری در جهت رفاه و اسان کردن زندگی به 
در  که  است  آشپزخانه  دنیای  جمله،  آن  از  می روند.  شمار 
خدمت فرمانده خانه، روزانه ابزار یا وسیله جدیدی را عرضه 
کردن  درست  برای  خانه  خانم  نیست  الزم  دیگر  می کند. 
و وقت  بایستد  غذا خانم خانه ساعت ها سرپا  پختن یک  و 
امروزی  آشپزخانه  هر  وسایل  از  یکی  کند.  صرف  انرژی  و 
می توان  آن  توسط  که  است  »مایکروفر«  نام  به  دستگاهی 
تمام غذا ها را گرم و یا آن ها را پخت کرد. اما همیشه یک 

سوال در مورد این وسیله مطرح است و آن هم این که:
معموالً  است؟  خطرناک  عماًل  مایکروویوها  از  استفاده  آیا 
شنیده می شود که این گونه است. اما الزم است حقایقی در 

مورد ایمنی مایکروویوها در آشپزخانه مان بدانیم.

آیا مایکروویوها ایمن هستند؟آیا مایکروویوها ایمن هستند؟

از  بیش  تصادفی  به صورت  که  مایکروویو ها  اختراع  چگونگی  مورد  در  نکردنی  باور  داستانی 
امواج  آزمایش  اسپنسر در حال  نام پرسی  به  افتاد وجود دارد. شخصی  اتفاق  70 سال قبل 
مایکروویو برای یک ابزار اداری جهت استفاده نیروهای نظامی بود. در یکی از روزهای سال 
در  که  شکالتی  بسته  شد  متوجه  که  بود   Magnetron دستگاه  آزمایش  حال  در  او   1946
آزمایش های  افتاد  اتفاق  آن چه  از  اطمینان  برای  او  شد.  ذوب  ناگهان  داشت  قرار  جیبش 
مجددی با تخم  مرغ و پاپ کورن نیز انجام داد و متوجه شد که امواج مایکروویو می توانند به 
شکل تعجب آوری موجب پختن غذا بشوند. اما دو دهه طول کشید تا دستگاه های مایکروویو 

به شکل کنونی در آشپزخانه ها حضور پیدا کنند.
آیا مایکروویوها ایمن هستند؟

ایستادن در کنار یک دستگاه رادار نظامی، یک تلویزیون یا یک دستگاه موبایل می تواند برای 
منجر  ادواتی  چنین  مجاورت  در  گرفتن  قرار  که  دارد  امکان  باشد.  مضر  فردی  هر  سالمتی 
امواج  بنماید.  ایجاد آب مروارید  بینایی  و در دستگاه  به ویژه پوست شود  و  بدن  به سوختن 
دارند و حالتی  اثرات مشابه  نیز  انسان  بدن  را می پزند روی  مایکروویو همان طور که غذاها 

شبیه به سوختگی از آفتاب به وجود می آورند.
امواج مایکروویو کاماًل مشابه الکترومگنتیک ساطع شده از یک تلویزیون یا یک رادیو یا دستگاه 
با  Wi-Fi هستند. این امواج یونیزه نیستند و شباهتی با امواج اشعه ایکس یا گاما ندارند، اما 

داشتن قدرت زیاد به پختن و گرم کردن غذا کمک می کنند.
نکته مهم آن است که این امواج هیچگونه تغییر شیمیایی یا ملکولی در مواد غذایی به وجود 
نمی آورند و منحصراً با سرعت کافی روی ملکول های آب موجود در مواد غذایی اثر گذاشته و 

آن ها را به حرکت و جنبش وادار می کنند.
چگونه غذا در مایکروویو پخته می شود؟

به  باال  با سرعت  را  ملکول های آب  مواد،  به فضای داخلی  وارد شدن  با  الکترومگنتیک  امواج 
حرکت در آورده و اتصال بین آن ها را جدا می کند که در نتیجه 

حرارت زیادی تولید می شود. 
وا  جنبش  به  را   H2O ملکول های  کنش ها  این 

داشته به گونه ای که آب به جوش می آید. 
از آنجایی که ملکول های تبخیر شده آب به 
دنبال راه فراری از داخل مواد غذایی می گردند 

این عمل به پخت غذا منتهی می شود.
مایکروویوها به این طریق بهترین ابزار برای 
زمان  در  محلول ها  جوشاندن  و  غذا  پختن 
دخالت  دلیل  به  مایکروویو  هستند.  کوتاه 
عناصر  در  تغییری  مواد،  شیمی  در  نکردن 

مواد غذایی ایجاد نمی کند.
تأثیر امواج مایکروویو بر سالمتی

از  یکی  و  موثر  ایمن،  کاماًل  مایکروویوها 
و  هستند  غذا  پخت  برای  وسایل  بهترین 
در  آن ها  بودن  آسیب زننده  از  نشانه ای  هیچ گونه 
که  دارند  عقیده  بعضی ها  چه  اگر  نیست.  دست 
مفید  عناصر  مایکروویو  توسط  شده  پخته  غذاهای 
غذایی خود را از دست داده و یا در صورت در معرض 
قرار گرفتن حرارت زیاد پروتئین آن ها از بین می رود، اما 
این گونه نیست. برای رفع این مشکل، بسیاری از مایکروفرها دارای یک صفحه گردان هستند 
که مواد غذایی را به طور یکنواخت در معرض امواج قرار می دهند و لذا مواد به طور مساوی 
داخل  غذای  آن  طریق  از  و  شده  نصب  دستگاه  دِر  روی  که  نیز  شیشه ای  می شوند.  پخته 

دستگاه دیده می شود به گونه ای طراحی شده که مانع از نشت امواج به بیرون می گردد.
اما باید توجه داشت که در هنگام کار با مایکروویو فاصله کافی از آن رعایت شود. در صورت 
رعایت نکات فاصله گذاری هیچگونه صدمه ای به فرد وارد نمی کند. هیچگاه از ظروف فلزی در 
توسط  احتمالی که  انفجار ظرف می شود. آسیب های  نکنید چون موجب  استفاده  مایکروویو 
یا جوش آمدن  و  طوالنی مدت  در  غذا  سوختن  اندازه  در  می تواند  می آید  وجود  به  مایکروفر 

مواد محلول باشد. با رعایت اصول بهداشتی با اطمینان از مایکروفر استفاده کنید. 
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 معصومه صالحی وزیری

بحران جهانی COVID-19، زمانی جهت تأمل در مورد چیزهایی است که برای 
ما ارزشمند و جزئی از اساسی ترین نیازهای ما می باشند. شرایط نامطمئن این 
و  می دانند  مسلم  را  آن  برخی  که  آنچه  قدردان  باردیگر  تا  شده  سبب  روزها، 
بسیاری نیز بدون آن روزگار را با مشقت فراوان می گذرانند باشیم و این چیزی 

نیست مگر غذا.
به  ما است. حفظ دسترسی  و بستر فرهنگ ها و جوامع  غذا جوهر زندگی 
 ،COVID-19 به بیماری همه گیر  از پاسخ اساسی  غذای سالم و مغذی بخشی 
از  را  صدمات  بیشترین  که  است  آسیب پذیر  و  فقیر  جوامع  برای  ویژه  به 

همه گیری و شوک های اقتصادی ناشی از آن، می بینند.
اکنون بیش از هرزمان دیگر ضروری است تا قهرمانان غذا یعنی کشاورزان و 
کارگران که در سراسر سیستم غذایی تالش می کنند تا در بحبوحه ناهنجاری های 

بی سابقه بحران ویروس کرونا، ان را به دست ما برسانند، بشناسیم.

به مناسبت روز جهانی غذا

همه با هم
برای رشد و پایداری غذا

زمان ساخت دنیایی بهتر!
بهره وری  بهبود  در  چشمگیری  پیشرفت  جهان  اخیر،  دهه های  در 
کشاورزی داشته، اگر چه امروز غذایی که ما تولید می کنیم، برای همه 

کافی است، اما سیستم غذایی تعادل ندارد.
تنوع  رفتن  بین  از  محیط زیست،  تخریب  چاقی،  گرسنگی، 
نداشتن  و  ضایعات  و  غذایی  مواد  اتالف  بیولوژیکی،  کشاورزی 
امنیت کاری کارگران زنجیره تولید غذا، تنها برخی از مواردی هستند 

که این نبودن تعادل را برجسته می کنند.
هنگامی که کشورها شروع به توسعه و اجرای برنامه های بهداشتی 
تا  است  مناسبی  فرصت  می کنند،   COVID-19 با  مبارزه  برای 
راه حل های نوآورانه بر اساس شواهد علمی اتخاذ شود که قادر باشد 
سیستم های غذایی را بهتر ساخته و بهبود بخشد. به طوری که بتواند 
از خود  بیشتری  پایداری  و  این چنینی مقاومت  برابر شوک هایی  در 

نشان دهد.
جهانی  همبستگی  خواستار  مهر(  اکتبر-25  غذا)16  جهانی  روز 
مقابله  برای  آنها  آسیب پذیر ترین  ویژه  به  مردم  همه  به  کمک  برای 
تا  است  غذایی  مقاوم سازی سیستم های  و  انعطاف پذیری  و  بحران  با 
انسان ها بتوانند در برابر افزایش نوسانات و شوک های آب وهوایی نیز 
مقاومت کنند و رژیم های غذایی مقرون به صرفه و پایدار برای همه و 

معیشت مناسب برای کارگران سیستم غذایی ارائه دهند.
از طریق  که  فرصت های جدید  و  اجتماعی  بهبودیافته حفاظت  به طرح های  امر  این 
دیجیتال سازی و تجارت الکترونیکی ارائه می شوند، و همچنین اقدامات کشاورزی پایدارتر 

که منابع طبیعی زمین، سالمت ما و آب و هوا را حفظ می کند، نیاز دارد.
اقدامات ما آینده ما است

کشورها، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید این ها را بدانند و مطمئن باشند که سیستم های 
غذایی ما برای تغذیه جمعیت در حال رشد و حفظ کره زمین، به اتفاق یکدیگر می تواند انواع 

مواد غذایی را پرورش دهد.
عادات  نکردن  رها  و  سالم،  مغذی  مواد  برای  کلی  تقاضای  درافزایش  باید  ما،  همه 

پایدار سالم، علی رغم این اوقات نامطمئن، نقشی دلسوزانه را ایفا کنیم.
پایان دادن به شکاف دیجیتالی

و ساخت  غذا  و مصرف  تجارت  فرآوری،  تولید،  تبدیل روش  برای  دیجیتال  فن آوری های 
سیستم های غذایی با انعطاف تر و مقاوم تر، عنصری کلیدی هستند.

فناوری های جدید، نوید تغییرات انقالبی برای کشاورزان خرده مالکی را می دهد که تا ٪80 
غذای جهان را تولید می کنند و شامل اپلیکیشن های تصویربرداری ماهواره ای، سنجش از 
دور و تلفن همراه و زنجیره بلوک با قابلیت بهینه سازی زنجیره های غذایی، افزایش دسترسی 
به غذاهای مقوی، کاهش اتالف مواد غذایی و ضایعات، بهبود مدیریت آب، مبارزه با آفات و 

بیماری ها، نظارت بر جنگل ها یا آماده سازی کشاورزان در برابر بالیا است.
این  آنها به منظور رسیدن به  از کشورها براي شناسایي مشارکت  تا  فائو آماده است 

اهداف، ازجمله فرصت سرمایه گذاری در بخش خصوصی، حمایت کند.
این امر برای ایجاد زیرساخت های الزم، ارتباطات باندپهن، ارائه دهندگان خدمات داده ها 
و میزبانی از مراکز داده یا سیستم عامل های ابری Cloud که از پایگاه های اطالعاتی بزرگ 

با اطالعات حیاتی پشتیبانی می کنند، بسیار مهم خواهد بود.
FAO می تواند در مورد چگونگی تنظیم بهتر و آموزش کافی، راه را برای آینده دیجیتال 

کردن دسترسی به غذا و کشاورزی رهنمون باشد. 


