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دانشارتقای ضریب نفوذ 
ورزیپاشنه آشیل ارتقای بهره وری در بخش کشا
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تأمیندرحیاتینقشداشتنلحاظبهطبیعیمنابعوکشاورزیبخش
یستباندازچشمدرکهغذاییامنیتتحققوکشورنیازموردغذای

بخش هاینمهم تریازیکیاست،گرفتهقرارتوجهموردنیزکشورساله
قابل هایتوانمندیلحاظبهبخشاین.می شودمحسوبکشوراقتصادی

کشاورزی،مستعداراضیجملهازتولیدعواملومنابعدرتوجه
جنگل هاشاملشوندهتجدیدطبیعیمنابعهوایی،وآبمتنوعاقلیم های

اقتصاددرمناسبیجایگاهاستتوانستهژنتیکیغنیذخایرومراتعو
زایشافوداخلیناخالصتولیددرمؤثرینقشونمودهکسبکشور

.نمایدایفاکشورغیرنفتیصادرات
میلیون100وزراعیوباغیاراضیهکتارمیلیون18دربخشاین

تفاوتر،نظاینازکهداردگستردگیمرتعیوجنگلیاراضیهکتار
کهیموضوعاتازیکی.دارداقتصادیبخش هایدیگربااساسیهای
کاریجاوشدهپرداختهآنبهکمترکشاورزیبخشدراینازپیش

فرآوریوتولیدامردردانشازگیریبهرهموضوعداردبسیاری
.استکشاورزیمحصوالت

حوالتتدرمؤثربسیارهایمؤلفهازیکیعنوانبهدانش
مومیعکاالییکومیآیدشماربهاجتماعیواقتصادی
وکاهشبدونرادانشمیتوانکهچرامیشود،محسوب

اینحال،عیندر.گذاشتاشتراکبهدیگرانبااستهالک،
میعموکاالیاینبرایفردبهمنحصرمشخصهییک

مثلکیفیزیکاالهایسایرخالفبرکهمیگرددمحسوب
ازآنزااستفادهطبیعی،منابعومادیداراییهایسرمایه،
.ردکاستفادهبارهاآنازمیتوانونمیکاهدکمیّتش

واملعمدیریتوفناوریدانش،کارگیریبههنرواقعدرکشاورزی
آب،)تولیدعواملبودنزندهلحاظبهآنپیچیدگیواستتولید

برعالوهزیرا،نیستکمترنباشدبیشترصنعتازاگر(گیاهودامخاک،
راآنکیفیتوکمیتتواندمیکشاورزیککههایینهادهوعوامل
اغلبنترلککههستنددیگریگذارتأثیرومهمعواملینماید،کنترل

گرما،)اقلیمیشدیدتغییراتنظیراست،کشاورزتوانازخارجآنها
پیدمیابیماریهایوآفاتبروزیاو(بارندگیوروزطولسیل،سرما،

رااورزیکشتوانمیواقعدرونیستندمواجهآنباصنعتدرغالباًکه
باتولیدداکثرحبهدستیابیبنابراین.دانستپیچیدهوحساسصنعتی
باهمراهپیشرفتهمدیریتینیازمندتولیدات،سالمتوهزینهحداقل
.ددهنتیجهرامطلوبوریبهرهتااستمهندسیفنینظامرعایت

دانشنقشربتأکیدگویایدانش بنیان،اقتصاداصطالحدرعصرحاضر،
فتگمی توانرو،ایناز.استاقتصادیتوسعه یجریاندرفناوریو

گذشتهاز تربااهمیتکمّیوکیفینظرازدانشبهدانش بنیان،اقتصاددر
کهاستدیاقتصادانش بنیاناقتصادتعریفطبق.می شودنگریسته
گرفتهرارقاطالعاتودانشمصرفوتوزیعتولید،مبنایبرمستقیماً

سرمایهجمحدیگرامروزهکهباورنداینبراقتصاددانانازبسیاری.باشد
اینکهبلندارد،اساسینقشمللاقتصادیتوسعه یدربازاراندازه یو

.می کندایفافناوریودانشرانقش
ورتصبهکشاورزیبخشدراخیرهایسالدرکهمسائلیازیکی

ته هایرشدانش آموختگانزیادتعداداست،کردهپیدانمودچشمگیر
رقمکشوریانسانمنابعمنزلهبهکهمی باشدمختلفمقاطعدرکشاورزی

.استدادهاختصاصخودبهراتوجهیقابل
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کهرصتیف.دانستفرصتیکبه عنوانمی توانرامسئلهاینمنظرایناز
خدماتارائهتولید،عرصهدرافراداینمهارتوتخصصازبتوان

.جستبهرهسازیتصمیموبرنامه ریزیدرمشارکتمشاوره ای،
حدودازدرصد80کهشودبیاناستضروریموضوعاینتوضیحبرای
هستند،وادبی سوسوادکمکشورکشاورزیبخشبرداربهرهمیلیون4/3
صددریکحدودتنهاومتوسطهوراهنماییتحصیالتدارایدرصد17

درکهاستحالیدراین.هستندکشاورزیدانشگاهیتحصیالتدارای
تحصیالتدرصد20باالیبردارانبهرهکشاورزی،پیشرفتهکشورهای
اضرححالدرکهاستایننشانگرآماراین.دارندکشاورزیدانشگاهی

وانیانسسرمایه هایبهینهبه کارگیریعدمچالشباکشاورزیبخش
مؤیدهنمونکشاورزانعملکرداختالفومی باشدمواجهدانش آموختگان

دردتولیحداقلوحداکثربینعمیقیفاصلهکهاستموضوعاین
ازبخشبهره بردارانازوسیعیبخشوداردوجودبهره برداریواحدهای

موضوعینابهتوجهبالذا.نمی باشندبرخوردارمناسبتکنولوژیودانش
ورزیکشامحیط هایدردانش آموختگانازاستفادهکهاستواضحپر

.گرددکشاورزیبهره وریوتولیدافزایشباعث
وورزیکشابخشبهدانشانتقالابزارهایازیکیمهندسیفنینظام

ازهاینیازیکیوآیدمیشماربهبخشدردانشنفوذضریبارتقای
برخیدرنظاماین.باشدمیتوسعهفرآینددرکشاورزیبخشاساسی
بتناسبهکدامهرتولیدیواحدهایونشدهتدوینتاکنونهاحوزه
بی.نمایندمیارائهوطراحیرامهندسیفنیاصولخودسلیقهودانش
توسطامنظاینتدویندولت،یگریتولوظایفمهمترینازیکیشک
تاتاسطبیعیمنابعکشاورزىومهندسینظامسازمانطریقازیاخود

استواررمحوداناییوپایدارتوسعهتحققراستایدربخشفعالیتهای
،مقرراتقوانین،ازایمجموعهمهندسیفنینظاماستبدیهی.گردد

ازادهاستفباکهاستمهندسی-فنیمعیارهایوضوابطاستانداردها،
نوینهایفناوریودانشازاستفادهباوکشوراستعدادهایوامکانات
.گرددمیآمدروزونوسازینیاز،موردزمانیمقاطعدروطراحی

کلیهرایی،اجضمانتداشتنشرطبهبخشدرمهندسیفنینظامداشتنبا
ورودمیپیشفنیوعلمیاصولبامطابقکشاورزیبخشامور

خوددهایواحمدیریتتوانندمیآسانیبهکنندگانتولیدوکشاورزان
.نماینداجرائیمتخصصوحقوقیوحقیقیاشخاصطریقازیاشخصارا

بیشرزیکشاوهربرایزمینسرانهکشاورزیدرپیشرفتهکشورهایدر
هارائوبخشدرتخصصیهایشرکتوجودبااست،هکتار100از

میامانجفنیوعلمیضوابطبراساسامورکلیهمهندسیفنیخدمات
تفکرهاشاع.باشدمیباالبخشوریبهرهاقداماتایننتیجهدروگیرد
وانشدارتقایکشاورزی،بخشدرنوینهایفناوریگسترشوعلمی

حرفههایتوانمندیارتقایوکنندگانتولیدوآموختگاندانشمدیریت
فنىنظامراراستقباصرفاکههستندمواردیبردارانبهرهومتخصصینای

.دهندمیرخکشاورزیبخشدرمهندسی

هعرضهدفباکشاورزیبخشدرمطلوبمدیریتاعمالشکبدون
تولیداصولیهایروشکارگیریبهمستلزمتولیدکیفیوکمیمناسب

مطابقتازاطمینانحصولبرای.باشدمیفنیوعلمیموازینکلیهبا
الزمیفنجانبههمههاینظارتاعمالونظرمورداستانداردهایباتولید

بردارانهرهبمشارکتجلبباتولیدازپسوحینقبل،مراحلکلیهدر
هایهرشتآموختگاندانشیافتهسازمانحضوروبودهضروریامری

همراهومیبدانشومحیطیشرایطباطبیعیمنابعوکشاورزیمختلف
بهرهباازندهسوتنگاتنگارتباطدروخدمتانگیزهباوروزفنیدانش

ایهبرنامهاجرایدررامطلوبینتایجتواندمیکشاورزیبرداران
.دهدقراربخشدرتوسعهششمبرنامهفراراهتوسعه
وسعهترویکردباهدفیکعنوانبهجوانمهندسانحضور

برمبتنییکشاورزتوسعهجایبهدانشبرمبتنیکشاورزی
هارویهنگاهدریرتغیمستلزمطبیعیمنابعازگستردهاستفاده

،فنیمشاورهمنظوربهراشرایطکهاستروشهاییو
وشداننفوذافزایشبرایمدیریتیوترویجیاجرایی،
سهیلتتولیدفرایندسازیمهندسیووریبهرهارتقای
تابعدرموثرتولیدعاملیکعنوانبهدانشنهادهونموده
.سازدنمایانراخودتولید

هایبرنامهچارچوبدراقتصادیمعضالتازرفتبرونامروزاگر
سیاسیاقتصادمنظرازوگیردمیقرارتأکیدموردمقاومتیاقتصاد
تولیدکاماستحهایپایهشودمیقلمدادحاکمیتیامریکغذاییامنیت

عریفتبازودانشکابرددربایدراتولیدعواملکاراییافزایشو
.کردجستجوکشاورزیمحصوالتعرضههایزنجیره

باورزیکشابخشدرتحولیکهایزمینهگیریشکلتردیدبدون
ظممعمقامسویازابالغیکشاورزیبخشکلیهایسیاستاجرای
یکشاورزمهندساندانشازگیریبهرهدرایشانمنویاتورهبری
ازاستفادهابکشاورزیبخششکوفاییجهترابدیلیبیهایفرصت
دارایوگراآرماننوآور،خالق،انسانیمنابعموجودهایظرفیت
.زدخواهدرقمایحرفهاخالق

وامیدویرتدبدولتهایحمایتگسترشوالهیتوفیقاتبااستامید
ذیربطنهادهایسایروکشاورزیجهادوزارتهایهمکاریتوسعه
اورزیکشبخشآموختگاندانشموجودقابلیتوظرفیتازبتوان

رداسالمیجمهوریمقدسنظاماهدافتحققجهترااستفادهنهایت
سطحارتقایعلمی،تفکراشاعهباوآوردبعملتوسعهششمبرنامه
گسترشوکشاورزیبخشآموختگاندانشمهارتودانش

آنتبعبهودانشنفوذضریبارتقایزیرساخت هاینوین،فناوری های
.نمودفراهمرابخشوریبهرهارتقای

دبیرسر
1396پاییز
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بهرامیآقایجنابالمسلمینواالسالمحجت
کشوراداریعدالتدیوانمحترمرییس

صتشخیوبندیطبقهنامهآیینازهاییبخشابطالتقاضای:موضوع
–وزیرانهیأتمصوبه)هـ23251/ت/48013شمارهبهپیمانکارانصالحیت

شمارهبهمشاورانصالحیتتشخیصنامهآیینو(1381/12/11مورخ
(1384/04/23مورخ–وزیرانهیأتمصوبه)هـ28437/ت/20637

باطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرساند،میاستحضاربهاحتراما،
وکشاورزیبخشوریبهرهافزایشقانون(2)ماده(6)تبصرهازحاصلهاختیار
در،(پیوستتصویر)(اسالمیشورایمحترممجلس1389مصوب)طبیعیمنابع

تصویر)مذکورقانون(2)ماده(6)تبصرهاجرایینامهآییناجرایجهت
شاورزیکبخشپیمانکارانومشاورانبندیرتبهبهموظفراخود،(پیوست
ورسیدگیاهدرخواستازکثیریتعدادبهسالیانهکهطوریبه.داندمیودانسته

.نمایدمیبندیرتبهوصالحیتتشخیصگواهیصدوربهمبادرت
خاصقانونوجودبهتوجهبدونبودجهوبرنامهسازمانکهاستحالیدراین

منابعوکشاورزیبخشوریبهرهافزایشقانون(2)ماده(6)تبصرهموضوع
حکمو(1351/12/10مصوب)بودجهوبرنامهقانون(22)مادهاساسبرطبیعی،

اردصالحیتمرجعتنهاراخودتوسعه،پنجمبرنامهقانون(224و215)مواد
.داندمیامورهمهدربندیرتبه

رفعوهماهنگیامورمعاونتبهوظایفتداخلموضوعراستا،همیندر
همچنینوجمهوررییسحوزهدراجراییهایدستگاهحقوقیاختالفات

ارجاعکشورمحاسباتدیوانزیربناییواقتصادیامورحسابرسیوفنیمعاونت
رایعیطبمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانمذکورمراجعنهایتاکهشد

.(پیوستتصویر)اندداشتهاعالماالشارهفوقاموردربندیرتبهمرجع
-آیینکرالذذیلهایقسمتابطالتقاضایسازماناینفوق،مراتببهعنایتبا

هـ23251/ت/48013شمارهبهپیمانکارانصالحیتتشخیصوبندیطبقهنامه
صالحیتتشخیصنامهآیینو(1381/12/11مورخ–وزیرانهیأتمصوبه)

مورخ–وزیرانهیأتمصوبه)هـ28437/ت/20637شمارهبهمشاوران
وریبهرهافزایشقانون(2)ماده(6)تبصرهبامغایرتلحاظبهرا(1384/04/23

:دارد(اسالمیشورایمجلسمصوبه)طبیعیمنابعوکشاورزیبخش
/ت/48013شمارهبهپیمانکارانصالحیتتشخیصوبندیطبقهنامهآیین

:ذیلمواردشامل(1381/12/11مورخ–وزیرانهیأتمصوبه)هـ23251
بند. هایکانالبهمربوطپیمانکاریامورشامل)آبرشته:(6)ماده(ب)1

رهایاستخوهاحوضچهاحداثزهکشی،وآبیاریهایشبکهوآبانتقال
(آبزیانتکثیروپرورش

بند. درشدهذکرپیمانکاریامورتمامشامل)کشاورزیرشته:(6)ماده(خ)2
(حاضربند

یصبندیوتشخطبقهنامهبخشهاییازآیینابطال
ودجهومشاورانسازمانبرنامهوبصالحیتپیمانکاران

تقاضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی از دیوان عدالت اداری کشور

بندیرتبهوضوعمدرسازماناینمرجعیتخصوصدرکشورمحاسباتدیواننظراعالمپیروکشورطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
ازهاییبخشلابطاتقاضایخواستارکشوراداریعدالتدیوانبهاینامهارسالباکشاورزیبخشمشاورانوپیمانکارانصالحیتتشخیصو

:باشدمیشرحبدینامهنمتن.شدبودجهوبرنامهسازمانمشاورانصالحیتتشخیصنامهآیینوپیمانکارانصالحیتتشخیصوبندیطبقهنامهآیین

هردرظرفیتومناسبمبلغحداکثرضریبجدول،(1)پیوستجدولذیل.3
(کشاورزیرشتهشامل)رشته

یهارشتهشامل)غیرمرتبطومرتبطزمینه،هایرشتهجدول:(2)پیوست.4
هایکهشبآبادانی،وآبیاری،(آبهایگرایش)کشاورزیمهندسیتحصیلی

صنایع)عیطبیمنابعغذایی،صنایعکشاورزی،آالتماشینزهکشی،وآبیاری
یرسا)طبیعیمنابع،(هاگرایشسایر)کشاورزیمهندسی،(کاغذوچوب

(کشاورزیپیمانکاریرشتهوزیستمحیطو(هاگرایش
مصوبه)هـ28437/ت/20637شمارهبهمشاورانصالحیتتشخیصنامهآیین

:ذیلمواردشامل(1384/04/23مورخ–وزیرانهیأت
ماده. محیطوسبزفضایهای؛تخصصشامل)1-1شمارهجدول(11)1

(زیست
ماده. وآبیاریهایشبکههای؛تخصصشامل)2-1شمارهجدول(11)2

ایهمجتمعوگلخانهآبزیان،وشیالتدامپروری،وکشاورزیزهکشی،
(ایگلخانه

جدول. ردتخصصحسببرتحصیلیمدرکاولویتضریب:(2)شماره3
وآبآبیاری،آبی،هایسازهتحصیلیهایرشتهشامل)آبمهندسیگروه

(آبیتأسیساتوزهکشیوآبیاریخاک،
جدول. ردتخصصحسببرتحصیلیمدرکاولویتضریب:(2)شماره4

جدولردشدهذکرتحصیلیهایرشتهتمامشامل)کشاورزیمطالعاتگروه
(اشارهمورد

جدول. ردتخصصحسببرتحصیلیمدرکاولویتضریب:(2)شماره5
اغبانیبزراعت،کشاورزی،تحصیلیهایرشتهشامل)آماریمطالعاتگروه

(کشاورزیآمارتخصصهمچنینوکشاورزیاقتصادو
جدول. مطالعات)4بندمناسب،کاریاالزحمهحقحداکثرمبلغ-9شماره6

(کشاورزی
حدول. وآبیاریهایشبکه)2-3بندشامل)خدماتشرح-10شماره7

و(رزیکشاوتکمیلیوتبدیلیصنایع)2-8بند،(کشاورزی)4بند،(زهکشی
(کشاورزی)3-10بند

ازاعتذارومحترمهمکارانوجنابعالیزحماتازتشکروتقدیرضمنپایان،در
الزماتاقدامموضوع،بررسیازپسفرماییددستوراستخواهشمندتصدیع،

اصالحومربوطههاینامهآیینازاشارهموردبندهایومواردابطالجهتدر
وشاورزیکبخشمشاورانوپیمانکارانبندیرتبهامرشدنمحولبرمبنیرویه
تاگرددولمعمطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانبهطبیعیمنابع

رایاجموردبهمصوبمقرراتوقانونبندی،رتبهامرشدنتخصصیضمن
.درآیدکامل
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جناب آقای دکتر غالمی
سالم علیکم؛
هـوری و نماینـدگان   ، انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن آوری کـه نشـان از اعتمـاد ریاسـت محتـرم جم     احتراما

مـوده و از درگـاه   محترم مجلس شورای اسالمی و همچنین حسن تعهد و تجربه باالی جنابعالی در سطوح کالن مدیریتی می باشـد را تبریـک عـر  ن   
ر و قی دولت تـدبی خداوند الیزال توفیقات روز افزون شما برادر گرامی را در سنگر خدمت به جامعه علمی کشور بر اصول اعتدال گرایی و منشور اخال

.مسئلت دارم( مدظله العالی)خامنه ای ... امید و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت ا
ر، آمـادگی خـود را   ترین سازمان صنفی و تخصصی بخش کشـاورزی کشـو  از این رو، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگ

کشـور بـه   ایجاد تحول اساسی در نظام آموزش عـالی برای هر گونه همکاری در به سرانجام رساندن وظیفه خطیری که پیش روی دارید و در رأس آن 
نـه تغییـر و تحـول    می دارد و امید راسخ دارد با انتخاب جنابعالی که یک صاحبنظر و متخصص کشاورزی می باشـید، زمی اعالم ویژه بخش کشاورزی، 

زرگ پایـان، مجـددا اینجانـب از سـوی خـود و جامعـه بـ       در .باشـد مایه مباهات کشـور  نظام آموزش عالی بخش کشاورزی بیش از پیش فراهم شده و 
بـرای  ه و از خداوند منانسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، انتصاب شایسته جنابعالی را به مقام عالی وزارت، تبریک و تهنیت عر  نمود

.نمایمحضرت عالی، توفیقات الهی، سالمتی و سرافرازی مسئلت می

توفنآوریپیامتبریکواعالمآمادگیهمکاریباوزیرعلوم،تحقیقا
:طبیعی کشور ارسال شدرییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع توسط 

دکتربهاینامهطیکشورطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرییسکبیری،احمدمهندس
رایبراسازمانآمادگیوگفتتبریکرافناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتبهویتصدی،غالمی
:استزیربشرحپیاممتن.کرداعالمآوریفنوتحقیقاتعلوم،وزراتباجانبههمههمکاری

جناب آقای دکتر اردکانیان
سالم علیکم؛

یم کـه بـار ایـن    ا شـاکر احتراما، اکنون که به یاری خداوند متعال، شاهد توفیق خدمتگذاری حضرتعالی در منصب عالی وزارت نیرو هستیم، مفتخریم و خدای بزرگ ر
. وردار اسـت آن برخـ مسؤولیت سنگین را بردوش فردی مخلص نهاده که به حمداهلل از شایستگی، توان،  کارآمدی، لیاقت و تعهـد کـافی بـرای قبـول و انجـام احسـن      

مزیـد  ایـزد منـان  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ضمن تبریک و تهنیـت کسـب رأی اعتمـاد اکثریـت نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی، از درگـاه         
کـه مستحضـرید   ونـه  گهمان. توفیقات حضرتعالی برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسالت می نماید

تشکیل و بر اسـاس اهـداف و وظـایف تعیـین شـده پـا بـه        ( 1380تیرماه )سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسالمی 
تــری  دانشگاهی در مقـاطع کارشناسی، کارشناسـی ارشــد و دک  دانش آموختگان هـزار عضـو حقیقـی شـامل 220عرصه فعالیت گذاشته است و هم اکنون متشکل از 

شـرکت خـدمات فنـی و مهندسـی، بـه عنـوان بزرگتـرین تشـکل         9000مختلف کشاورزی، منـابع طبیعـی ،آب و محـیط زیسـت و همچنـین      رشـته هـای تخصصـی در 
.باشدمیتخصصی کشور در حال فعالیت 

قـانون تأسـیس،   قابدر اینجا فرصت را مغتنم شمرده و با عنایت به حضور نماینده وزرات نیرو در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منـابع طبیعـی مطـ     
تصـادی، صـنعتی و   قه ااین سازمان آمادگی خود را به عنوان یک بازوی توانمند، برای هر گونه همکاری در جهت رسیدن به توسعه پایدار در کنار رونـد شـتابان توسـع   

عرصـه را رقـم   بلندتری در ایـن گام های پایان امیدوارم تجارب ارزنده جنابعالی در دوره های مدیریت قبل، به منزله چراغ راهی باشد که در .داردمیکشاورزی اعالم 
.  جنابعالی و همکارانتان را آرزومندیمکامیابی های از خداوند سبحان سعادت، سالمت و دوام . زند

پیامتبریکواعالمآمادگیهمکاریباوزیرنیرو
:طبیعی کشور ارسال شدرییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع توسط 

دکترهباینامهطیکشورطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرییسکبیری،احمدمهندس
بابهجانهمههمکاریبرایراسازمانآمادگیوگفتتبریکرانیرووزارتبهویتصدیاردکانیان،
:استزیربشرحپیاممتن.کرداعالمآوریفنوتحقیقاتعلوم،وزرات

سازمان مرکزی
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ندهابایددراولویتکارهاباشآب،خاکوجنگل

نظامسازمانعمومیروابطگزارشبه
،شورکطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی
منابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرییس
ظتحفاسازماندرحضورباکشورطبیعی
النتریکعیسیدکترباکشورزیستمحیط
.کردگووگفتودیدار

وانینقوضوابطاجرایبردیدارایندرکالنتری
:گفتوکردتاکیدزیستمحیطحوزه

نیسترکشوکردنقفلزیستمحیطسیاستهای
کاریباید.استمقرراتوضوابطاجرایبلکه
زیستیطمحهموبیفتداتفاقتوسعههمکهکنیم
.شودحفظ

اساسکشورزیستمحیطحفاظتسازمانرییس
وکرداعالمآبازحفاظتراسازماناینکار

استهشدبینیکوچکزیستمحیطدر:گفت
دربایدهاجنگلوخاکآب،کهحالیدر

.باشندکارهااولویت
ردکامیون هاباالیسهمبهاشارهباکالنتری
درصد51:کرداظهارتهرانشهرهوایآلودگی
هزار25تا20ترددازناشیتهرانشهرآلودگی
باوی.می شوندتهرانواردشبانهکهاستکامیون

ویعصنادرفنینظارتهاینبودازتاسفابراز
انجام:داشتاظهارآالیندههایکارخانه

طتوسبردارینمونهوکارشناسیبازدیدهای
کنترلهبتواندمیمختلفصنایعدرفنیناظرین

.کندکمکآالیندها

:در دیدار رییس سازمان نظام مهندسی با دکتر کالنتری مطرح شد

با توجه به نبود 
نظارتهای فنی در 

صنایع و کارخانه های
آالینده انجام 

ی بازدیدهای کارشناس
ط و نمونه برداری توس

فنی در ناظـرین 
صنایع مختلف 

تواند به کنترلمی 
کندآالیندها کمک 

ابلقوظایفسپاریبرونبرکالنتری
دتاکیزیستمحیطحوزهدرواگذاری

دهشباعثاعتباراتنبود:افزودوکرد
مطالعاتسپاریبرونبحثدراست
یرتأخبهامراینونگیردصورتالزم
ررسیببابتوانیمامیدوارمکهبیفتد

.نیمکواگذارراوظایفاینکارشناسی

عنوانهبویانتصابتبریکضمنکبیریاحمد
یآمادگزیست،محیطحفاظتسازمانرییس

ردکاعالمراسازماناینباهمکاریبرایسازمان
ابعمنوکشاورزیمهندسینظامسازمان:گفتو

گونههربرایتوانمند،بازوییکعنوانبهطبیعی
وپایدارتوسعهبهرسیدنجهتدرهمکاری
.داردآمادگیزیستمحیطازحفاظت
رشتهدرسازمانعضوهزار12پتانسیلبهکبیری

ونظارت:افزودوکرداشارهزیستمحیطهای
ها،آالیندهحذفوکاهشهایبرنامهاجرای

وومسمازاستفادهنحوهنیزوپسماندمدیریت
تاسمهمیموضوعاتازیکیشیمیاییکودهای

.استهمکاریآمادهسازمانکه
ارهاشسازماندوهمکاریهایزمینهدیگربهوی

دانشپتانسیلوتوانازاستفاده:گفتوکرد
ردسازمانعضومرتبطهایرشتهآموختگان

زیست،محیطعرصه هایازحفاظتجهت
زهحودرمحیطیزیستمقرراتوضوابطاجرای

دماتخازاستفادهطبیعی،منابعوکشاورزیهای
نظامسازمانتأسیسقانون(32)مادهکارشناسان

انسازمرسمیکارشناسان)کشاورزیمهندسی
تدوین،زمینهدرهمکاری،(مهندسینظام

ملیاستانداردهایاعمالوتوسعهبازنگری،
ازکشاورزیبخشبامرتبطمحیطیزیست

.استهمکاریآمادهسازمانکهاستمواردی
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شاورزیتوسعههمکاریهایمشترکسازماننظاممهندسیک
ومعاونتباغبانیوزارتجهادکشاورزی

آفرینیکارتوسعهوریزیبرنامهمعاونتگزارشبه
یطبیعمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
معاونتمدیرانجمعدرکبیریاحمدکشور،
هکآنچه:گفتجهادکشاورزیوزارتباغبانی
امورمجوزهایصدورفرآیندتواندمیامروز
نمایدتسریعراخوراکیقارچوایگلخانه

دتوانمیکهاستدستگاهیبینهایهمکاری
.ودشپروانهصدورفرآیندشدنکوتاهبهمنجر
ازماتاستعالدریافتطوالنیفرآیندبهکبیری
ردکاشارهمجوزهاصدورفرآینددرذیربطمراجع

دورصفرآیندشدنطوالنیعللازیکی:افزودو
مولمعبطورکهاستاستعالماتدریافتمجوزها،
هبمنجرنهایتدروانجامدمیطولبهماهچندین

.گرددمیمتقاضینارضایتی
منابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرییس
وایانهگلخاموردراینکهبیانباکشورطبیعی
ابالغوتدویننیازمندخوراکیقارچ

با:داشتاظهارهستیم،مختلفیدستورالعملهای
ویژهاهنگوایگلخانههایکشتتوسعهبهتوجه

سازماناینمقوله،اینبهجهادکشاورزیوزارت
معاونتبامشترکهمکاریدرتاداردآمادگی
.مایدنتدوینرانیازمورددستورالعملهایباغبانی

یباغبانامورمعاونطهماسبی،محمدعلی
برگزاریبهجهادکشاورزیوزارت
التمشکومسائلحلومشترکجلسات
ازیکی:افزودوکردتاکیدباغبانیبخش

میمهندسینظامسازمانکهاقداماتی
هبرسانیخدماتتسهیلجهتدرتواند
بانکهایتهیهدهد،انجامبردارانبهره

.استاطالعاتی
بخشدرفراوانپتانسیلهایبهطهماسبی
ظرفیتهای:افزودوکرداشارهباغبانی
تواندمیکهاستمزیتیبخشاینبالقوه
تغالاشفرصتهایایجادووریبهرهارتقاء
ثالمبطور.باشدداشتهبهمراهراپایدار

میمغذیعلوفهعنوانبهخارشترپرورش
انسازمبرایراخاصیفرصتهایتواند
.کندایجادمهندسینظام

درسازماننقشجهادکشاورزیوزیرمعاون
ودانستمهمراکشاورزیمحصوالتبرندسازی

سازهومهندسیبخشدرکهپتانسیلهایی:گفت
اینتالشوهمتباداردوجودایگلخانههای

:افزودوی.شودتبدیلفعلیتبهتواندمیسازمان
یبسترسازونوینهایشیوهآموزشوترویج
بزسفضایدرکشاورزیمهندسینحضوربرای

هاگاردنروفوعمودیباغهایایجادباشهری
.باشدمیپایدارفرصتهایعنوانبه

زیانداراهبرایسازمانعزمبهاشارهباکبیری
:داشتاظهارکشاورزیاطالعاتودانشپورتال

سازندگانوپیمانکارانساماندهیواندازیراه
خدماتمراکزهمچنینوایگلخانهقطعات
بخشوریبهرهافزایشقانون2مادهموضوع

پیشیفرصتهاجملهازطبیعیمنابعوکشاورزی
.استسازمانروی

دسیجعفریاولمعاوناداریومالیسازماننظاممهنمهندسقنبر
کشاورزیومنابعطبیعیکشورشد

قنبردسمهنکشور،طبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرییسکبیری،احمدسویازحکمیطی
.شدمنصوبپشتیبانیومالیاداری،معاونعنوانبهجعفری
فعالیتهایجملهاز.استامیرکبیردانشگاهازارشدکارشناسیمدرکدارایوتهراندر1338متولدجعفری،
وژیکاستراتریزیبرنامهاجرایاعتبارات،وآماراطالعات،سیستمسازیپیادهوطراحیزمینهدرویعمده

.استبودهتولیدبهینهترکیبتعیینسامانهسازیپیادهوطراحی
وسیستانجهادسازندگیباادامهدروشروعخوزستانجهادسازندگیدر1360سالازراخودفعالیتوی

.داشتهمکاریاللاستقجهادموسسهودامامورپشتیبانیشرکتایران،شیرصنایعشرکتخراسان،وبلوچستان

7

نظامسازمانمدیرانمشترکنشستدر
کشوریطبیعمنابعوکشاورزیمهندسی

وزارتباغبانیامورمعاونتو
بررسیونظرتبادلجهادکشاورزی

جهتدربیشترهمکاریهایزمینه
بخشامورافزاییهموساماندهی
.پذیرفتصورتباغبانی
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طادارهپاسخبهاستعالماتنظاممهندسیکشاورزیتوس
کلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانها

آبخیزداریومراتعجنگلها،سازمانرییسجاللی،خداکرم
استانها،آبخیزداریوطبیعیمنابعکلادارهبهاینامهطیکشور
طبیعیعمنابوکشاورزیمهندسینظامسازماناستعالماتبهپاسخ

.کرداعالمبالمانعرا
نابعموکشاورزیمهندسینظامسازمانعمومیروابطگزارشبه

2606/1/96شمارهنامهپیرو:استآمدهنامهایندرکشور،طبیعی
وییپاسخگاصالحیدستورالعملابالغموضوع96/02/09مورخ

اختیارتفویضبهتوجهعطفبارساندمیاطالعبهاستعالمبه
بخشاجراییامورانجامجهتجهادکشاورزیمحترموزیر

یعی،طبمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانبهکشاورزی
ورآیندفبرابرمذکورسازمانازواصلهاستعالمبهپاسخگویی

.باشدمیبالمانعاالشارهفوقدستورالعملشدهتعریفضوابط
نحوهاصالحیدستورالعملاجراییمبانی(2)بنداساسبر

رسمیمراجعهبصرفااستعالماتپاسخاستعالمات،بهپاسخگویی
خدماتقانون(5)مادهموضوعدولتیهایدستگاهوادارات)

ارائه(بانـک،رسـمیاسـناددفـاتر،قـضاییمـراجـع،کـشـوری
ابعمنکلادارهبهجنگلهاسازمانرییسنامهطیکهگرددمی

ورزیکشاومهندسینظامسازماناستانها،آبخیزداریوطبیعی
.فتگرقراردستورالعملازبنداینشاملنیزطبیعیمنابع

صدفضوابطفنیپرورشقارچهایخوراکیصدفیوشاه
امنظسازمانعمومیروابطگزارشبه

کشور،طبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی
دروزیرمعاونطهماسبی،محمدعلی

ارچقپرورشفنیضوابطباغبانیامور
راصدفشاهوصدفیخوراکیهای
.کردابالغ

راستایدرفنیضوابطاینگزارش،اینبنابر
دراشتغالایجادوتولیداهدافتحقق
تمحصوالتولیددرتنوعایجادوکشور
میعلمنابعازمندیبهرهباوخوراکیقارچ
متخصصانتجربیاتوموجودمعتبر

قارچدگانتولیدکننودانشگاهیوتحقیقاتی
.شدابالغاجرابرایوتدوینخوراکی

شهنقتهیهکارارجاعساماندهیوتصریحراستایدرهمچنین
وریزیبرنامهمدیریتمحوریتباکشوریجلساتمشتثنیات،

طبیعیعمنابوکشاورزیمهندسینظامسازمانکارآفرینیتوسعه
ومراتعا،جنگلهسازمانباپیگیریحالدرمستمرطوربهکشور

.باشدمیجدیدامورابالغبرایکشورآبخیزداری

:توسط معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد
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طبیعیگردهماییروسایسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابع
منابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانروسایگردهمایی

سالنمحلدرسالجاریمهرماهکرماناستانمیزبانیبهطبیعی
رییسرحضوبااستان،کشاورزیجهادسازمانزیتونکنفرانس

وزیکشاورمهندسینظامرییسکرمان،استانکشاورزیجهاد
ازمانسروسایومرکزیسازمانمعاونین،کشورطبیعیمنابع
در.گردیدبرگزاراستانهاطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظام
ودریغبیهایحمایتازقدردانیوتشکرضمنجلسهاین

ازرمانکاستانکشاورزیجهادرییسسعیدی،مهندسدلسوزانه
.شدمتقدیویبهیادبودیلوحکشاورزیمهندسینظامسازمان

:در استان کرمان برگزار شد

واورزیکشمهندسینظامرییسکبیری،مهندسنشستایندر
وزارتالغیابهایدستورالعملبهاشارهبانیزکشورطبیعیمنابع
عرجواربابکارروندشدنطوالنیباعثکهکشاورزیجهاد

طهمربوخانهوزارتجلساتدرآنشدنمطرحخواستارگردیده
.شدهامجوزصدورفرآیندهایکاهشجهت

مهندسینظامسازمانتعاملازتشکرضمنسعیدیمهندس
هایالیتفعوکشاورزیحهادبااستانطبیعیمنابعوکشاورزی

یبروکراستعددوگذاریسرمایهآبهایچالشبهسازمان،
الشتونمودهاشارهکشاورزیهایفعالیتتوسعهدراداریهای

.شدخواستارتولیدموانعرفعجهتدرسازمان

عمنابوکشاورزیمهندسینظامسازمانرؤساینشستادامهدر
ومسائلیبررسخصوصدرجلسهدستورکارهایبهاستانهاطبیعی

.پرداختندمهندسینظامحوزهمشکالت
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دستاوردهایبخشکشاورزیمایهافتخارکشوراست
: کشاورز گفتجمهور در  پنجمین کنگره سراسری خانه رییس 

وهکگراساسوبنیانشدنکندهجمهور،رییس
معظمرهبربهراسوریهازداعشتروریستی
ودسقسپاهنیرویارتش،سپاه،نیروهایانقالب،
وقدسسپاهفرماندهسلیمانیسرداربویژه
.گفتتبریکایرانیدیپلماتهایهمچنین
جهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه

لت،دورسانیاطالعپایگاهازنقلبهکشاورزی
یروحانحسندکترالمسلمینواالسالمحجت
:فتگکشاورزخانهسراسریکنگرهپنجمیندر
،ورکشدیپلماتهایاسالم،رزمندگانهمهازباید
نیروهایانقالب،معظمرهبریوملتودولت
پایانخاطربهسوریهوعراقملتومسلح
وشیکآدموویرانی،نکبتشر،جزکهگروهی
.نمکتشکرنداشتند،همراهبهراچیزیتوحش
یتروریستگروهکداعش:افزودجمهوررییس
برخیوبزرگقدرتهایتوسطکهاست

بودشدهمسلحوارتزاقمنطقهمرتجعکشورهای
راتاریخجنایتکارانرویخودجنایتهایباو

.کردسفید
ونیانبشدنکندهاینکهبیانباروحانیدکتر
کیسوریهازداعشتروریستیگروهکاساس
:تگفاست،منطقهوایرانمردمبرایخوشخبر
انلبنو،عراقسوریهارتشومردمرااصلیکار
یاسالمودینیوظیفهبراساسماودادندانجام
.کردیمکمکآنانبهخود
ستیتروریگروهکاینکهبیانباجمهوررییس
کشورهایوبزرگقدرت هایتوسطداعش
هبمالیکمک هایوشدهحمایتمنطقهمرتجع
موزه هایازآنهاآنچه:گفتمی شد،دادهآنها
همینتوسطبردند،تاراجبهسوریهوعراق
بهکاشایوشدفروختهبازارهادرقدرت ها
زن هایودخترانآنهامی کردند؛اکتفاهمین
هبراجنایاتیوفروختندبازارهادرهمرامردم
راختاریجنایتکارانهمهرویکهرساندندانجام
خنجربارامنطقهجوانانبهترینآنها.کردندسفید
هبوسوزاندهزندهزندهراانسان هاوبریدندسر
.نکردندرحمکسهیچ
ردکهنمی کردیمتصورگاههیچ:دادادامهوی
غرب،حمایتموردجنایتکارانیکموبیستقرن

بهستدصهیونیستی،غاصبرژیموآمریکایی ها
کهرهاییفکچهآنهااربابانوبزنندجنایاتیچنین
هکمی کردندتصورآنهانمی پروراندند؛سردر

وغارتبهومــی مانندمنطقهایندرسال ها
.دادخواهندادامهراخودهایجنایت

ابامروز:کردتأکیدروحانیدکتر
ملت هایمجاهدت هایوخداعنایات
ازیاشراینکهبگوییممی توانیممنطقه
افتهیکاهشیاوشدهبرداشتهمردمسر
آنهازاباقیماندهافرادآثارالبته.است
واساساماداشتخواهدادامههنوز
.استشدهبرچیدهآنهابنیان
اینتبریکضمنجمهوررییس
ب،انقالمعظمرهبربهبزرگپیروزی
لیمانیسسرداربویژهقدسنیرویسپاه،
تالشمسیرایندرکهکسانیهمهو

ورکشدیپلمات هایبخصوصکردند،
راستایدرآستانهاجالس هایدرکه
ل،مشکایندیپلماتیکفصلوحل
روسایفردا:گفتداشتند،تالش
درروسیهوترکیهایران،جمهور
وهسوریآیندهبرایسه جانبهاجالسی
رایزنیهمباوآمدهگردهممنطقه
.می کنند
برروزیپیاینکهبیانباروحانیدکتر
وایرانملتبرایخوشیخبرداعش
کارتهالب: گفتاست،منطقهمردمسایر
وسوریهوعراقمردمرااصلی

کمکباکشوردواینارتش های
جمهوریبویژهمنطقهکشورهای
یبسجایامادادند،انجامایراناسالمی
مردمکهشرایطایندراست،تأسف

رسانده اند،انجامبهرابزرگاقداماینمنطقه
ه،پوسیدکهنه،تشکیالتیکخارجهوزرای
معجهمدورعرباتحادیهنامبهبی اثروبی رمق
منیمردمچراکههستندآنفکربهومی شوند
خیپاستوانسته اندتجاوزوحملهسالدوازپس
می کنندتأسفابرازوبدهنداقداماتاینبهنسبت
زده اند،ریا بهیمنمردمکهموشکیازو

.هستندناراحت

ئلدرکنارتوجهبهمسا
مربوطکشاورزیاز
وجملهبهبودکیفیت
التکمیتتولیدمحصو

بایداصولحفاظتاز
طورمحیطزیستنیزبه

دجدیمدنظرقرارگیر
دازومحیطزیستنبای

تناحیهتولیدمحصوال
یندکشاورزیآسیببب

گزارش ویژه
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هایکشورامروزاینکهبهاشارهباجمهوررییس
نآ:گفتدارند،قراربزرگآزمونیدرمنطقه
یهسورمردموداعشگرفتارعراق،مردمکهزمان
داعشبامبارزهبهدیرالزوروحلبدر

 هاسعودیبمبارانزیریمنمردمومی پرداختند
ایندند،بوتروریست هاگرفتارلبنانمردموبوده
ارآشکظلمیکهامروزوبودکجاعرباتحادیه
این،می شودداشتهروافلسطینمردمبهنسبت
است؟کجاعرباتحادیه
عده ایاست،تأسفجای:افزودروحانیدکتر
کیاینکهازمی نامندعربومسلمانراخودکه
مردمیهعلکهدشمنی هاییبهتوانستهمظلومملت
د،بدهنشکندندانپاسخیمی شود،داشتهروا
وردممچراکهمی گویندومی کنندتأسفابراز
بودهاآنهمالکهموشکیباتوانستهیمنارتش
.دهندانجامرااقدام،این
مردمآیاکهسوالاینطرحباجمهوررییس
،نیستندعربدنیایجزءیمنوسوریهعراق،
ی کندمثابتکهبودنشانه ایاقداماتاین:گفت
ویمبایستخودمانپایرویامروزدنیایدرباید
بایدغذاییامنیتواقتصادینظامی،ملی،قدرت
.شودساختهخودمانتوسط
ماهتبریکضمنهمچنینروحانیدکتر

امامو(ص)اسالمپیامبرمیالدوربیع االول
ونورماهربیع المولود،ماه:گفت،(ع)صادق
.استسرور
اندانخبهنسبتایران،مردم:افزودجمهوررییس
عزاداریایامدرودارندفراوانیعشقرسالت
و هامیالددرامامی گذارند،تمامسنگبیت،اهل
ومی کنیمرعایتراوسطحدمعموالًتولدایام
درتنیسدینجزءسروروشادیمی کنیم،فکر
صلح،لبخند،شادی،دینمادینکهحالی
.استسرورودوستیبرادری،
کهونههمانگتاکردامیدواریابرازروحانیدکتر
ارادبعر وارادتبیشترینعزاداریایامدر
بتوانیمنیزشادیایامدرداریم،بیتاهلبهنسبت
.مکنیوظیفهادایاست،شایستهکهآنطور
یتامنکشاورزان،اینکهبیانباجمهوررییس
:گفتمی کنند،فراهمکشوربرایراغذایی
ندقدرتمبازوانوتالشسایهدرماجامعهآرامش
.استکشاورزان
براییروزکشوراگر:کردتأکیدروحانیدکتر
ینگرانواضطرابدچارخودغذاییموادتأمین
.آمدخواهدپیشنابسامانیاوضاعباشد،
وایثارازتجلیلباهمچنینجمهوررییس
وغیورمردمبویژهایرانبزرگملتفداکاری
ودیدشزلزلهحادثهدرکهکرمانشاهاستانپهلوان

ریکدیگکناردرکشورغربغمبار
یارانهموطنان،غم:گفتبودند،همدل
غمکرمانشاه،درخواهرانوبرادرانو
آنهابهکمکواستایرانملتهمه
.می باشدهمگانیوظیفه
والش هاتاینکهبهاشارهباروحانیدکتر

هزلزلبهکمک رسانیدرماحرکت های
اظهاراست،نبودهبی نقصزدگان
همهسختشرایطایندر:داشت
مردمخودوارگان هاونیروهامسئوالن،
دهدیحادثهمردمبهرساندنیاریبرای
درچقوکردندفراوانکوششوتالش
یخارجرسانه هایبرخیکهاستزشت
ننشامردمطرفدارراخودمی خواهندکه
سختیدچارمردمکهروزهاییدردهند
آنهامیاناختالفایجادفکربهشده اند
بالدنبههموارهآنهااینکهکماهستند،
.هستندوبودهایرانملتبادشمنی
ملت:کردنشانخاطرجمهوررییس
وتاسمتحدوهوشیاربیدار،ملتیایران
مردمنمایندگیجزچیزهیچدولت
.استمبنااینبراوقدرتونداشته
دولت:کردتصریحروحانیدکتر
مردمرأیباواستمردممنتخب
انمیگاههیچومی پذیردرامسئولیت
.نداردوجودفاصله ایمردمودولت
کاریواقدامهر:افزودجمهوررییس
ودهبمردمپولبامی دهدانجامدولتکه
واستمردمبهمتعلقکشورخزانهو

راهدرمردمازنمایندگیبهدولت
.می کندتالشکشورآبادانی

کهامیدواریم:داشتاظهارروحانیدکتر
دررامامهربانیوفداکاریایثار،خداوند،
تالشابوکندبیشترهمبهنسبتسخت،روزهای
مصیبت دیدهمردمچهرهازغمملت،ودولت
.شودبرطرفکرمانشاه
کهاینازخوشحالیاظهارباادامهدرجمهوررییس

وگذشتهسال5حدودطولدرکشورکشاورزان
خوبیموفقیتهایتاکنونیازدهمدولتابتدایاز
دهآوردستبهکشاورزیمختلفهایعرصهدر
واورزیکشتولیداتدرمااصلیمنبع:گفتاند،
سرمایهدو،این.استخاکوآبغذا،تامین
الدنببهما.هستندکشورارزشمندبسیارهای

دارپایکشاورزیتولیداتوپایدارکشاورزی
پایدارکشاورزیپایهخاکوآبوهستیم
.هستند
نعمتقدرهمتاسفاناینکهازانتقادباروحانیدکتر
دروفوربهخداکهراحاصلخیزخاکبزرگ
م،دانینمیخوبیبهاست،دادهقرارکشورمان
منگذاریوکنیمحراستخاکازباید:افزود
کشاورزیمستعدخاک.شودفرسودهخاک
آنازهموارهماچونکهاستبزرگینعمت

.تیمنشناخخوبیبهراآنقدربودیم،برخوردار
دولتطولدر:داشتاظهارجمهوررییس
کشاورزانازکردیمفراوانیتالشیازدهم
ایتحماینواضحوآشکارنمونهوکنیمحمایت
.بودمحصوالتتضمینیخریدقیمتهایمدیریت
بهتدولکمککهباشیمداشتهنظردربایداما

واتثبشرطوباشدپایداربایدنیزکشاورزان
صحیحکهاستایندولتکمکپایداری
.شودمدیریت
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بایدورکشکشاورزی:کردتصریحروحانیدکتر
وقهمنطدرکشاورزیمحصوالتبازاربابتواند
هکاستدرستیحرفاین.کندرقابتجهان
وکردهحمایتکشاورزیبخشازدولتهاعموم

بهنبایدحمایتهااینامادهند،مییارانهآنهابه
درراماکشاورزانرقابتتوانکهباشدشکلی
جهانومنطقهدرکشاورزیمحصوالتبازار

.کندتضعیف
یکشاورزبخش:کردخاطرنشانجمهوررییس

ودادهانجامبزرگیکارگذشتهسال4درما
تنمیلیون21باراکشاورزیمحصوالتتولید

تنمیلیون118بهتنمیلیون97ازافزایش،
شورکبرایبزرگافتخاریاینکهاسترسانده

رازتتالشهاهمیننتیجهدر.ماستکشاورزیو
8.1منفیازکشورکشاورزیمحصوالتتجاری
95سالدر3.09منفیبه92سالدردالرمیلیارد
یزنکشورکشاورزیمحصوالتوارداتورسید

درمیلیارد7.7به92سالدردالرمیلیارد13.4از
.استرسیده95سال
ورزیکشابخشدردستاوردهااینروحانیدکتر
اسالمیجمهورینظاموکشورافتخارمایهرا

خشبازموثریحمایتهایدولت:گفتودانست
بههاشارباجمهوررییس.استداشتهکشاورزی

دراتنهکشاورزیبخشازدولتحمایتاینکه
امینتونبودهمحصوالتتضمینیخریدبخش
شیککانالکشاورزی،تجهیزاتوآالتماشین

بیاریآهایشیوهتبدیلوکشیزهرسانی،آبو
دولتوعده:کرداضافهاست،شدهشاملنیزرا
وخوزستاناراضیازهکتارهزار500تجهیزدر

312واستانجامحالدرمدرنآبیاریبهایالم
یعملیاتامسالپایانتاطرحاینازهکتارهزار

درنیززمینهکتارهزار46همچنین.شدخواهد
آبیارینمدرهایسیستمبهبلوچستانوسیستان
.شدخواهندتجهیز
درردیگدستاوردهایبهاشارهباروحانیدکتر
اظهارکشاورزیمهممحصوالتتولیدعرصه
مردمهبکارهابایدنیزکشاورزیبخشدر:داشت
بهمسیرایندربایدکشاورزخانه.شودواگذار
.بدهدعملیوفکریمساعدتدولت
وشودهدفمندبایدکشاورزیازحمایت
ایندرتوانندمیکشاورزخانهمثلنهادهایی

.کنندیاریرادولتمسیر
ازحمایتباید:کردتصریحجمهوررییس

مصرفمیزانمثلهاییمولفهباراکشاورزی
دهدفمنمحصولتولیدصرفهوکودسم،آب،
همهبهکههایارانهپـرداختمثلاینکهنهکنیــم

یکهبشانشرایطگرفتننظردربدون
یارانهشود،میپرداختیارانهاندازه
ختپرداغیرهدفمندنیزکشاورزیهای
.شود
بهآنچه:کردخاطرنشانروحانیدکتر
خریدباکشاورزیازحمایتعنوان

وطمربشدهوضعمحصوالتتضمینی
کهامروزواستپیشسال28به

اینایدباست،کردهتغییرکشورشرایط
.شودروزبهواصالحسیاست
توجهکناردر:کردتاکیدجمهوررییس

جملهازکشاورزیمربوطمسائلبه
محصوالتتولیدکمیتوکیفیتبهبود
نیززیستمحیطازحفاظتاصولباید
طمحیوگیردقرارمدنظرجدیطوربه

والتمحصتولیدناحیهازنبایدزیست
راکالتمشباید.ببیندآسیبکشاورزی

لفصوحلبرایودیدجامعشکلبه
استسال15حداقلما.کردتدبیرآنها
وهستیمخشکسالیشرایطدرکه

تغییراتحالدراقلیمیاوضاع
برایراخودمانبایدواستخطرناک

.کنیمآمادهاساسیتحولیک

نظرمدبایدرامهمنکتهدو:گفتروحانیدکتر
مایکشاورزمحصوالتاینکهاول.باشیمداشته
سطحدربتوانندوکنندپیداصادراتبازارباید

کشتبایداینکهدوموکنندرقابتجهانومنطقه
تاکنیمدنبالقبلازترجدیرافراسرزمینی
راردنداصرفهداخلدرآنهاکشتکهمحصوالتی

اشکالیچهی.کنیمتولیدبتوانیمکشورازخارجدر
رکشوازصرفهلحاظبارامحصولیکهندارد
ردیگکشوریازرامحصولهمانوکنیمصادر
ستاکشاورزیبخشتجاریترازمهمکنیم؛وارد
.یابدبهبودبایدکه

محصوالتبرخی:کرداضافهجمهوررییس
رفصمحصولیکازفراترجایگاهیکشاورزی
ستااینترمهمنکتهاما.دارندغذاییوکشاورزی

اورزیکشبخشبههایارانهتخصیصدربایدکه
موادامینتوتولیددرنیزمردمتاکنیمایجادتعادل
.دکننبیشتریامنیتوآرامشاحساسغذایی
ایفضازباید:داشتاظهارهمچنینروحانیدکتر

کشاورزیمحصوالتتوزیععرصهدرمجازی
اواله،اضافهایواسطهحذفباتابگیریمکمک
مصرفتاتولیدازرامحصوالتقیمتفاصله
وزیعتبهبخشیدننظمباثانیدرودهیمکاهش
.شودتولیدکنندگاننصیباصلیسود

همردمدربخشکشاورزینیزبایدکارهاب
دازکشاورزیبایشودوحمایتواگذار

هدفمندشود
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نهباشدالحسکشاورزیبایدقرضتسهیالت
: کشاورزیوزیر جهاد 

سودنرخاببایدکشاورزیبخشتسهیالت:گفتکشاورزیجهادوزیر
امراینشدناجراییبرهمدولتوباشدالحسنهقر حددروپایین
،کشاورزیجهادوزارتاطالع رسانیپایگاهگزارشبه.دارداصرار
ظهاراکشاورزخانهسراسریگنکرهپنجمیندرحجتیمحمودمهندس
داردهاخشبسایرباکهرقابتیوماهیتدلیلبهکشاورزیبخش:داشت
تسهیالتصتخصیپیگیرهمماوکندمصرفقیمتارزانتسهیالتباید

.هستیمکنندگانتولیدبهایقر  الحسنه
شدهراماینتحققازمانعتاکنونمالیوبانکیمشکالت:افزودوی
دهمیازدولتسرمایهگذاریوحمایتکشاورزیجهادوزیر.است
طولدرراخاکوآبهایشبکهویژهبهکشاورزیحوزهدر

چهاررفظ:کردخاطرنشانوخواندسابقهبیایرانکشاورزیتاریخ
حوزهبهقیمتارزانتسهیالتتومانمیلیاردهزار5اخیرسال

.استیافتهاختصاصمکانیزاسیون
تومانی،میلیارد2200بودجهردیفازجداامسالاینکهبیانباوی

زاآبیارینوینهایسیستمبرایفقطدالرمیلیون300بهنزدیک
تسهیالتیناتخصیصادامهبراست،یافتهاختصاصملیتوسعهصندوق
باحجتی.کردتاکیدکشتسیستمومکانیزاسیونمانندهازمینهسایردر
یتظرفکمسودنرخبااعتباردالرمیلیارد1.5رقمکهاینبهاشاره

:فتگاستعشایریوروستاییمناطقتوسعهبرایجدیدی
بعمناوکشاورزیبخشهایفعالیتبهاعتبارایندرصد45حدود
.استیافتهاختصاصعشایروروستاحوزهدرطبیعی
:تداشاذعانآبیاریهایشبکهحوزهدرشدهانجاماقداماتدربارهوی
هزار227آب،وریبهرهمنظوربهمرزیمناطقدراخیرسالچهارطی
آندرصد98کهگرفتهصورتآبیارینوینهایشبکهتوسعههکتار
:افزودرزیکشاوجهادوزیر.باشدمیآبیارینوینهایسیستمبهمربوط
280حدودنیزایالموخوزستانخاکوآبهکتاریهزار550طرحدر
انتقالهکتاریهزار46طرحدرورسیدبهره برداریبهآنهکتارهزار
.شودمیعملیاتیهکتارهزار20امسالپایانتانیزسیستانلولهباآب
تحتآبیاریهایسیستمهکتارهزار90سطحدرامسال:دادادامهوی
هکتارهزار150وشدهاجراکشاورزانتوسطمزارعدرفشارکموفشار
استحالیدراین:داشتاظهارحجتی.استاجرادستدرهمدیگر
آبیاریننویهایسیستمعملکردمتوسطقبلسالهپنجهایدورهدرکه
آبکاهشمشکلحلدربارهوی.بودهکتارهزار  50تاهکتارهزار20
یکنوشتن:کردتصریحکشورهایدشتدرزمینیزیرهایسفره
زمینیزیرهایآبمشکلحلراهکشور،دشت610برایواحدنسخه
خهنسآببرداشتمیزانوهاویژگیبهتوجهبادشتهرونیست
.خواهدمیراخودش
بهرهمککبابایدکشورهایدشتبراینسخههر:افزودمسئولمقاماین

ندخواهآناجرایبهملزمصورتایندروگیردصورتمناطقبرداران
هایلوژیتکنووفناوریدانش،علم،کمکبااینکهبهاذعانباوی.شد
:فتگکردمصرفدرسترامحدودآبتوانمیمنافعاشتراکونوین
بخشیراثاماکرده،پیداافزایشغذاییموادتولیدبرایتقاضاچندهر

بهینهانمی توهمراآبواستتقاضــاازبیشــتردانش،وتکــنولوژی

دریزمینزیرهایسفرهآببخشیتعادلسیرحجتی.کردمصرف
ازیگیربهرهمسئله،اینحلراه:داشتاذعانوورزیدتاکیدهادشت
.استفناوریوعلم
راکشتلفصتغییروهاگلخانهشده،توسعهاصالحبذورازاستفادهوی
نوانعآبدرجوییصرفهمنظوربهکشاورزیبخشهایاقدامدیگراز
.کرد
اصالحربذوازکشاورزاناستقبالکهاینبیانباکشاورزیجهادوزیر
ذربمامشکالتازیکیگذشتهدر:گفتاست،بودهخوبشده

یگواهبذرمورددروشدهحلمسئلهاینامروزامابوده،سیب زمینی
.تاسپیشرفتنشانهکهرسیده92سالبرابردوبهآنتولیدنیزگندمشده
دیگرازرا ایگلخانهفضایازصیفیوسبزیتولیدازبخشیانتقالوی

.تدانسآبمصرفدرجوییصرفهمنظوربههاسیاستوهاحرکت
هارهبکشتآبجوییصرفهراستایدراینکهبهاذعانباحجتی

:کرداعالم،استشدهمنتقلپائیزهکشتبهچغندرقندمانندمحصوالتی
100بههکتارهزار227ازبهارهچغندرکشتسطحاخیرسالچندظرف
.استیافتهکاهشهکتارهزار
ظهارادارد،وجودزیادیمشکالتتولیدازبعداینکهبهاشارهباوی
باگرمسیریمناطقدرقندهایکارخانهاندازیراهدنبالبهما:داشت
طرحبارزیکشاوجهادوزیر.هستیمچغندرپائیزهکشتتوسعهبهتوجه
یاوقندکارخانهخودشاندامدارانیاوچغندرکارانچراکهپرسشاین

ها،دخانهسرغذایی،صنایعایجادبا:کردتصریحندارند،شیرفرآوری
درراافزودهارزشتوانندمیکشاورزانخدمات،سایروبسته بندی
.کنندخودنصیبروستامحیط
بستهومیلیتکوتبدیلیصنایعسردخانه،ایجاد:کردتصریحوی

موافقتوتتسهیالماوشودنمیمحسوبکاربریتغییربندی
ارکنانکاگرودهیممیقرارمتقاضیاناختیاردرراآناصولی

میوردبرخآنباکندکوتاهیوظایفاینانجامدروزارتخانه
بهوالتمحصرساندنوتولیدازپسمشکالترفعبرحجتی.کنیم
نگراندنبایماکشاورزان:گفتوکردتاکیدخارجیوداخلیبازارهای
.باشندخودمحصوالت
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ازبیش.می شودتولیدانگورتنهزار185حدودآبیودیماراضیازترکیبیدرمجموعدروداشتهراکشوردرانگورتولیدپنجمجایگاهشمالیخراساناستان
کالهداریرقمبخصوصودیمباغاتبهمتعلقتولیددرصد38/5همچنینشدهکشمشتولیدصرفکهبودهکشمشیبیدانهرقمبهمتعلقاستانتولیددرصد57
.ارددانبارداریبرایمناسبیقابلیتکالهداریرقمهمچنینمی رسدخوریتازهمصرفبهعمدتاًانگور،ارقامسایرتولیددرصد4/5همراهبهکهاست
بودهگورانفرآوریوتولیدفرآینددرگیرمستقیمغیرومستقیمبصورتبردارانبهرهدرصد26بطوریکهداشته،شمالیخراساناستاندرویژه ایجایگاهانگور
باغیتولیدمیزان%65وسطح%45ازبیشبعالوه.می دهداختصاصخودبهانگورراناخالصدرآمداساسبراستانکشاورزیاقتصاددرصد11تقریباًهمچنین
بودهمطرحاستاندرباالبینسمزیتبامحصولیبعنوانانگورلذا.دارداستاناقتصادومعیشتدربسزاییتأثیربنابراینودارداختصاصانگورمحصولبهاستان

باغبانیبخشمهمهایتسیاسازیکیبعنوانبخشایندرکیفیوکمیتوسعههایقابلیتوگرفتهصورتشیبداراراضیدرآندیمتولیداینکهبخصوص
عواملازناشیمشکالت،(نهاییمصرفتاتولید)محصولارزشکاملزنجیرهمقولهبهجانبههمهپرداختنعدمقبیلازمسایلیحاضرحالدر.داردوجود
.داردملیوتانیاسمسئولینویژهتوجهبهنیازمسلماًودادهقرارتأثیرتحتراانگورتولیداقتصادبازرگانی،مسائلنیزوامرا وآفاتبروزاقلیمی،
راستایدرومنظورنبدی.گردیداحساسانگورمحصولبهعمیق تروبیشترپرداختنضرورتترویجی،واجراییعلمی،رویکردیباوفوقمواردبهعنایتبا

دستاوردهایکهانگوریملهمایشبرگزاریتحقیقاتی،وعلمینویندستاوردهایبکارگیریووریبهرهارتقایبهویژهتوجهنیزومقاومتیاقتصادهایسیاست
ازهمایشموضوعباشدهاستفادقابلخصوصیبخشگذارانسرمایهبخصوصومرتبطتکمیلیوتبدیلیصنایعهایبخشبرداران،بهرهکارشناسان،برایآن
وعلمیدبیرخانه هایتشکیلبا1395سالابتدایازکاراجرایمقدماتوگرفتقراراستاندارینیزواستانکشاورزیجهادسازمانکاردستوردر1394سال
حداکثریحضوربا1396سالماهشهریور5و4تاریخدرمذکورهمایشمطلوببرگزاریتوفیقمتعال،خداوندیاریبانهایتاً.گردیدفراهمهمایشاجرائی
.شدحاصلهدفجامعه

همایشملیانگوروفرآوردههایجانبیآن

همایشمحورهای
ونظرتبادلاهدافباهمایشریزیبرنامه
الش هایچپیرامونفنیوعلمییافته هایانتقال
زاسازیفرصتواشتغالفرآوری،تولید،

یقاتتحقنتایجازآگاهیوموجودظرفیت های
هچهرتوجهوحوزهایناندیشمندانومحققان
مشارکتلبجتولید،کیفیتوسالمتبهبیشتر
.دگردیانجامخارجیتجارتوگذارانسرمایه
مدیریتشاملهمایشمحورهایاساس،اینبر

هایچالشوفرصت هاانگور،آفاتوبیماریها
نگور،اباغاتتوسعهدراقلیمیوشناختیبوم

یتمدیرانگور،باغاتبازسازیواحیااصالح،
وتبدیلیصنایعتولید،عواملوریبهره

سالمتوپایداریبازرگانی،واقتصادتکمیلی،
.گردیدتعیینتولید

همایشمدعوین
تولیدوباغدارانشاملهمایشمدعوین
ارشدانمدیرومعاونیناستان،پیشروکنندگان
مهندسینظامسازمانکشاورزی،جهادوزارت
داراستانکشور،طبیعیمنابعوکشاورزی
رسایوکلمدیرانمعاونین،شمالی،خراسان
سمجلمحترمنمایندگاناستانی،مسئولین
رزی،کشاوکمیسیوناعضایواسالمیشورای
مدیرانوکشاورزیجهادسازمان هایروسای
روسایخیز،انگورهایاستانصنایعوباغبانی

صاحبانوبازرگانانوتجارملی،واستانیدانشگاهیوآموزشیتحقیقاتی،مراکز
پژوهشی،وعلمیمراکزاندیشمندانومحققینکشور،استانهایسایرواستانصنایع
ناظرانکارشناسمرتبط،کارشناسانوکشاورزیجهادمراکزوکشاورزیجهادمدیران
وادیه هایاتحاستان،طبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازماننظرزیرمرتبط

درعالفتشکل هایوکشاورزیادواتونهاده هاتوزیعوتولیدبامرتبطانجمن های
تعدادش،همایروزدوطیمجموعدر.بودندانگوربندیبستهوتبدیلیصنایعزمینه
ازهمایشایندر.نمودندشرکتهمایشدرالذکرفوقمدعوینازنفر1200

دارابدکتر،باغستانیدکترطهماسبی،مهندسوزارتیمسئولینارزشمندسخنرانی های
ازنفرسه:شاملاستانیمسئولینهمچنینوباغبانیعلومتحقیقاتموسسهرئیسحسنی

دکتر)ردبجنو،(قوامیدکتر)اسفراینهایشهرستانشریفمردممحترمنمایندگان
حضوربانیزاختتامیهمراسمدر.شداستفاده(عزیزیدکتر)شیرواننیزو(قربانی
.شدافزودههمایششدنبارترپربهایشان،رهنمودهایومحترماستاندار

:توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی برگزار شد گزارش
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همایشتخصصیوآموزشیعلمی،برنامههای
آنها،بینازکهگردیدارسالهمایشدبیرخانهبهکاملمقاله77تعداد
فتهپذیرپوستریبصورتمقاله45وشفاهیارائهبصورتمقاله19تعداد

قالبدرعلمیسخنرانی19ارائهبهنسبتهمایش،روزدوطی.شد
ترویجیوآموزشیکارگاه3برگزارینیزوتخصصیپانل5برگزاری
یتخصصپنلهایدر.گردیداقدامبدرانلومنطقهدرعملیبصورت
وقلیمابیماریها،آفاتهرس،وتربیتتغذیه،وارقامقبیلازمواردی

توسطیرآبگسطوحسامانه هایبازاریابی،واقتصادزنده،غیرتنشی های
شددادهپاسخکنندگانشرکتسؤاالتبهوگردیدندمطرحسخنرانان
هرسنیزوانگورتربیتروش هایآموزشی،کارگاه هایدرهمچنین
کنندگانشرکتبرایکشوریاساتیدتوسطسبز،هرسنیزوباردهی
وآموزشیپژوهشی،سایتخصوصهمیندر.شددادهآموزش
درانگورلفمختارقامبانیزوشیوهسهبهانگورداربستیطرحترویجی

ابعمنوکشاورزیآموزشوتحقیقاتمرکزاجرایبابدرانلومنطقه
قاتتحقیمنظوربهکشاورزیجهادسازمانحمایتواستانطبیعی
دازیانراهوافتتاحبردارانبهرهوکارشناسانعملیآموزشومیدانی
وصخصدرجانبیآموزشیکارگاه هایبرپاییاساسبراین.گردید
درکستانتافرازطرحباآشناییانگور،درختانتربیتوتغذیههرس،
.بودندارزشمرویدادایندستاوردهایازبدرانلوآموزشیالگوییسایت
سرمایهوصنایعبازرگانی،تخصصیهایپنلبرگزاریباآنکهضمن

ودیرانموباغدارانصنایع،صاحباننظرتبادلجهتالزمزمینهگذاری،
جهادسازمانوکشاورزیجهادوزارتمجموعهصنایعکارشناسان
نیزتاناسموجودهایظرفیتکهبنحوی.گردیدفراهماستانکشاورزی

وانکنندگشرکتبرایانگورمحصولفرآوریوتولیدزمینهدر
.شدتبیینمدعوین

وتجارازنفر40انگور،بازریابیواقتصادبحثاهمیتبهعنایتبا
قزوین،ن،کردستابلوچستان،وسیستاناستان هایازفعالبازرگانان

اریهمکباوشمالیخراسانورضویخراسانسمنان،گلستان،تهران،
صیتخصپنلدراستان،کشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق

تاکنونانبه،جدوارتباطاتباونمودندشرکتبازریابیوصنعتاقتصاد،
بهکشمشصادراتجهترایزنی هاییوشدهحاصلخوبیتوفیقات

کشورهبکالهداریانگورصادراتهمچنینوروسیهوترکیهکشورهای
ارقامایشگاهنمهمایش،برگزاریحاشیهدر.استگرفتهصورتپاکستان

گردیدبرگزاراستانهایتوانمندیمعرفیهدفباانگورفرآورده هایو
.رفتگقرارعمومبازدیدنیزوکنندگانشرکتاستقبالموردکه

همایشانتظارمورددستاوردهای
انخراساستاناستاندارحضوربادومروزدرانگورملیهمایش
زیانداراهوتأسیسچونمواردیدراجماعوتاکیدباوشمالی

براییزیربرنامهکشور،شرقشمالانگورتحقیقاتیایستگاه
از)دارشیباراضیدربارانآبگیرسطوحسامانه هایترویج
هدفبااناستدرانگورارقامبهبخشیتنوع،(بدرانلومنطقهجمله
تغییراتابسازگاریهمچنینوداخلیسفیدکبیماریبامقابله

مناطقدر(داربستی)پایلوتطرحاجرایرو،پیشاقلیمی
زارعمایجادهدفباشمالیخراساناستانمختلفجغرافیایی

تمراقبوآگاهیپیششبکهتکمیلآموزشی،وترویجی
رددولتیحمایت هایوبسترسازیانگور،آفاتوبیماری ها
وعهتوسشمالی،خراسانکشمشوانگوربرندینگخصوص

،شمالیخراسانانگورگذاریسرمایهوبازرگانیساماندهی
استانردانگورفرآوریصنعتیخوشهتوسعهوساختزیرایجاد

یتعضوبرایالزمسرمایهتأمین،(انگورارزشکاملزنجیره)
ی،کشاورزبخشگذاریسرمایهحمایتصندوقدرتاکداران

ازحمایتکشمش،تضمینیخریدبرایالزمتمهیداتاتخاذ
ازمایتحوپیگیریبویژهفنیانبارهایدرانگورسازیذخیره

جادایازحمایتجانبی،فرآورده هایوکشمشوانگورصادرات
زنجیرهلتکمیمنظوربهآنفرآورده هایوانگورتبدیلیصنایع
تخصصیروهکارگتشکیلهمچنینوپایانیبیانیهصدورباارزش
.یافتخاتمهانگور

آنجانبیفرآورده هاینیزواستانانگورمختلفارقامنمایشگاهایندر
تهیهبخصوصانگورفرآوریچگونگیارائهازکارگاه هاییهمراهبه

اشیهحدرضمندر.شدگذاشتهنمایشبهمدعوینبرایانگورشیره
کشمشریفرآوصنعتیواحدیکافتتاحبهنسبتهمایش،برگزاری

نیزوشهمایبودیادتمبرازرونمایی.گردیداقدامفاروجشهرستاندر
ی هاگوشدراستفادهقابلکاربردیاپلیکیشنیکازرونمایی

راسانخدرانگورمستندازرونمایینیزوانگورموضوعباآندرویدی
قبالاستباکهبودهمایشبرگزاریجانبیاقداماتسایرازشمالی
.گردیدهمراهنیزخوبی
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قوانین و مقررات

گیاهیطینهقرنونباتاتحفظزمینهدرهمکاریموافقتنامهقانونروحانیدکتر
بهاجرابرایراعراقجمهوریدولتوایراناسالمیجمهوریدولتبین

.کردابالغکشاورزیجهادوزارت
اطالعاهپایگازنقلبهکشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه

ویکصداصلاجرایدر:استآمدهروحانیدکترابالغیهدولت،دررسانی
وافقتنامهمقانون»پیوستبهایراناسالمیجمهوریاساسیقانونسوموبیست

اسالمیجمهوریدولتبینگیاهیقرنطینهونباتاتحفظزمینهدرهمکاری
مهرماهدوازدهممورخعلنیجلسهدرکه«عراقجمهوریدولتوایران

ختاریدروتصویباسالمیشورایمجلسششونودوسیصدویکهزار
مورخ301/63043شمارهنامهطیورسیدهنگهبانشورایتأییدبه1396/7/26

.می گرددابالغاجراجهتگردیده،واصلاسالمیشورایمجلس1396/8/1
ایران،میاسالجمهوریاساسیقانونپنجموبیستویکصداصلبهتوجهبا

موافقتنامه(12)مادهدرمندرجتشریفاتانجامبهمنوطموافقتنامهمفاداجرای
.می باشد

گیاهینهقرنطیونباتاتحفظزمینهدرهمکاریموافقتنامهقانونواحدهمادهدر
:استآمدهعراقجمهوریدولتوایراناسالمیجمهوریدولتبین

16

قانونموافقتنامههمکاریایرانوعراقدرزمینه
گیاهینباتاتوقرنطینهحفظ

جمهوریولتدبینگیاهیقرنطینهونباتاتحفظزمینهدرهمکاریموافقتنامه
مادهدوازدهومقدمهیکبرمشتملعراقجمهوریدولتوایراناسالمی
.استشدهتصویب

حفظینهزمدرالمللیبینهمکاری هایبودنسودمندبهعلمباموافقتنامهاین
وکنترلوگیاهیهایفرآوردهوگیاهانبهمربوطآفاتمهارونباتات

بهمایلتبهعنایتباهمچنینووعراقایراندرآنهاانتشاروورودازجلوگیری
ایجادربه منظوتجاریواقتصادیفنی،علمی،روابطبیشترچههرتوسعه

.استشدهامضانزدیکهماهنگی

:توسط رییس جمهور ابالغ شد



1396پاییز / 57شماره / سال پانزدهمفصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

17

شتغالابالغقانونحمایتازتوسعهوایجادا
پایداردرمناطقروستاییوعشایری

وتاییروسمناطقدرپایداراشتغالایجادوتوسعهازحمایتقانون
ییسرتوسطملیتوسعهصندوقمنابعازاستفادهباعشایری
.شدابالغجمهور
جمهوریاساسیقانونسوموبیستویکصداصلاجرایدر

اشتغالایجادوتوسعهازحمایتقانون)پیوستبهایراناسالمی
صندوقمنابعازاستفادهباعشایریوروستاییمناطقدرپایدار
کهزاریمردادماهیکموسیمورخعلنیجلسهدرکه(ملیتوسعه
دروتصویباسالمیشورایمجلسششونودوسیصدو

هنامطیورسیدهنگهبانشورایتاییدبه8/6/1396تاریخ
اسالمیشورایمجلس14/6/1396مورخ49194/221شماره
.می شودابالغاجراجهتشده،واصل

ووستاییرمناطقدرپایداراشتغالایجادوتوسعهازحمایتقانون
ملیتوسعهصندوقمنابعازاستفادهباعشایری
1396/5/31مصوب
بهمقاومتیاقتصادکلیسیاست هایاهدافتحققبه منظورـ۱ماده
ایجادوتولیدارتقایهدفباتامی شوددادهاجازهملیتوسعهصندوق
امنایهیأتتصویبباعشایریوروستاییمناطقدرپایداراشتغال
دالر(1.500.000.000) پانصد میلیونویک میلیاردریالیمعادلصندوق،
ی،کشاورزبانک هاینزدقر  الحسنهبه صورتراصندوقمنابعاز
حمایتوقصندوامیدکارآفرینیصندوقوتعاونتوسعهوبانکپست
ایناتکندسپرده گذاریکشاورزیبخشدرسرمایه گذاریتوسعهاز
دولتیغیرحقوقیوحقیقیاشخاصبهتسهیالتاعطایصرفمنابع
ابجمعیتنفرهزاردهزیرشهرهایوروستاهادراشتغالایجادبرای
مناطقدرواقعجمعیتنفرهزاردهزیرشهرهایوروستاهااولویت
.شودعشایریمناطقومرزی
بموجنبایدقانونایناجرایازناشیریالبهدالرتبدیلـ۱تبصره
اسالمیجمهوریمرکزیبانکخارجیدارایی هایخالصافزایش
.شودایران

شاخصبراساساستان هابینمادهاینموضوعتسهیالتـ۲تبصره
استانهسراندرآمدعکسوبیکارینرخروستایی،جمعیتترکیبی
.می شودتوزیع
ندوقصمنابعبازپرداختمکلفندمذکورصندوق هایوبانک هاـ۲ماده
ازونقاناینموضوعمنابعمعادلحداقلونمودهتضمینراملیتوسعه
.نماینداعطاءتسهیالتتلفیقیبه صورتوخودمنابعمحل
پسالیک سقانوناینموضوعتسهیالتتنفسدورهحداکثرـ۳ماده
تسهیالتبازپرداختدورهومی شودتعیینطرحهابهره برداریاز

.دمی شومحاسبهطرحنوعبامتناسبکهاستشش سالحداکثر
بهمجازقانونایندرمذکورصندوق هایوعاملبانک هایـ۱تبصره
انونقاینموضوعمنابعمحلازقبلیپرداخت شدهتسهیالتتسویه

.نمی باشند
موظفندقانونایندرمذکورصندوق هایوعاملبانک هایـ۲تبصره
منازلندسشاملتضامینانواعازمذکورتسهیالتپرداختتسهیلجهت
ویدامپرورواحدهایسندکشاورزی،زمینسندروستایی،مسکونی

آنرائهاکهنماینددریافتسفتهصنعتی،نواحیوروستاهادرتجاری
.باشدامکان پذیرعشایروروستاییانتوسط
حوزهدرغیردولتیطرح هایبهقانوناینموضوعتسهیالتـ۴ماده

گری،گردشاطالعات،فناوریکوچک،معادنطبیعی،منابع کشاورزی،
مناطق دردماتخودستباففرشبهمربوطفعالیت هایکلیهصنایع دستی،
هایواحدگردشدرسرمایهتأمین برایهمچنینوعشایریوروستایی
نفرده هزارزیرشهرهایوروستاییصنعتینواحیدرمستقرتولیدی
.می یابداختصاصجمعیت
درصداه پنجنسبتبهاستانهردروندرقانوناینموضوعمنابعـ۵ماده
مناطقعشایری،جمعیتروستایی،بیکارانسهمشاخصبراساس(50%)

صددرپنجاه ومی گرددتوزیعاستانیبه صورتمحروممناطقومرزی
 عالیشورایمصوبشاخصهایبراساسوملیبه صورتباقیمانده(50%)

.می شودزیعتومقاومتیاقتصادستادمصوبشاخصهایمبنایبرواشتغال
کار،پیشرفتمیزانارزیابیوقانونایناجرایحسنبه منظورـ۶ماده
مناسب،مانهسابه کارگیریباتااستموظفکشوربودجهوبرنامهسازمان
.کندنظارتایجادشدهاشتغالوتسهیالتاعطاینحوهبر

دجهبووبرنامهسازماناعالمیچهارچوبدرموظفنداجرائیدستگاه های
.نندکثبتسامانهدررانظارتاینچهارچوببهمربوطاطالعاتکشور،
سمجلبهیکبارشش ماههرراعملکردگزارشتااستموظفسازمان
.کندارائهاسالمیشورای
امعجسامانهاستمکلفاجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتـتبصره
کاناتامازاستفادهباراقانونایناهدافبامتناسبکار،بازاراطالعات
طمرتبدستگاه هایاختیاردررانیازموردداده هایوکردهایجادموجود
.دهدقرار
ازکیهرسهموتکالیفبرمشتملقانونایناجرائیآیین نامهـ۷ماده

عقدشرایطوچهارچوبزمینه،ایندرذی ربطاجرائیدستگاه های
(%6)درصدششمیانگینسودنرخسپرده گذاری،باعاملیتقرارداد
ریقتزسازوکارطرح،نوعبامتناسببازپرداختدورههدف،بخش های
ابالغازسپدستگاه ها،سایرپیشنهادیطرح هایپذیرشومنابعتدریجی
باکشوربودجهوبرنامهسازمانتوسطدوماهمدتظرفقانوناین

واییروستتوسعهمعاونتواجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتهمکاری
ومی شودتهیهقوانینچهارچوبدرجمهوریریاستمحروممناطق

.می رسدهیأت وزیرانبه تصویب
وسیرخموعلنیجلسهدرتبصرهپنجومادههفتبرمشتملفوققانون
اسالمیشورایمجلسششونودوسیصدویک هزارمردادماهیکم

.رسیدنگهبانشورایتأییدبه1396/06/08تاریخدروشدتصویب
الریجانیرئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی 
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یازابالغمصوبهدولتدرخصوصجلوگیر
یبتغییرکاربریاراضیکشاورزیوتخر
محیطزیستدراستانهایشمالی

ییرتغازجلوگیریخصوصدردولتمصوبهجمهور،رییساولمعاون
شمالیهایاستاندرزیستمحیطتخریبوکشاورزیاراضیکاربری

.کردابالغربطذیاجراییهایدستگاهبهرا
ایگاهپازنقلبهکشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه

وشهرسازیوراهکشاورزی،جهادهایوزارتخانهدولت،رسانیاطالع
احکاموهاظرفیتکلیهمکلفندزیستمحیطحفاظتسازمانوکشور
اربریکتغییروتخریبازجلوگیریبرایمقرراتوقوانیندرمندرج
وحریممحدوده،درواقعزیستمحیطتخریبوکشاورزیاراضی
و،مازندرانگیالن)کشورشمالیهایاستانشهرهایحریمازخارج

.ایندنماعمالرازمینهایندرخودوظایفوگرفتهبکاررا(گلستان
مورخ10932/020شمارهپیشنهادبه1396/06/08جلسهدروزیرانهیئت

وسیویکصداصلاستنادبهوجهادکشاورزیوزارت1393/04/21
:کردتصویبایراناسالمیجمهوریاساسیقانونهشتم

معماریوشهرسازیعالیشورایتصویبباشهرسازیوراهوزارت
:نمایداقدامزیرمواردانجامبهنسبتایران
تعدمسدولتیوملیاراضیعمومیاعالنوتصویبشناسایی،-الف

همکاریباکشورکلدرگردشگریهاییاشهرکهادهکدهاحداث
مربوطهایسازمانسایروکشوروجهادکشاورزیهایخانهوزارت

.ماهششظرف
حدودهمافزایشجایبهساختمانیتراکمافزایشسیاستاتخاذ-ب

لحاظاب(گلستانومازندرانگیالن،)کشورشمالیهایاستاندرشهرها
.مربوطتخصصیجوانبهمه
وجامعهایطرحتهیهضوابطواصولابالغواصالحبازنگری،-پ

ن،گیالاستان های)کشورشمالیروستاهایوشهریهایمحدودههادی
.ماهششظرف(گلستانومازندران

هایوزارتخانههمکاریبااسالمیانقالبمسکنبنیاد-تبصره
ضوابطواصولاعمالبرایالزمکشوراصالحاتوجهادکشاورزی

هایطرحدرایرانمعماریوشهرسازیعالیشورایمصوبجدید
-تصویباینشدناالجراالزمتاریخازماهششظرفرامصوبهادی

.کنداقدامآنهاتصویبقانونیمراحلسیربرایوتهیهنامه
سازمانوکشوروشهرسازیوراهجهادکشاورزی،هایوزارتخانه-2

وقوانیندرمندرجاحکاموهاظرفیتکلیهمکلفندزیستمحیطحفاظت
وشاورزیکاراضیکاربریتغییروتخریبازجلوگیریبرایمقررات
شهرهایحریمازخارجوحریممحدوده،درواقعزیستمحیطتخریب

وگرفتهکاربهرا(گلستانومازندرانگیالن،)کشورشمالیهایاستان
مکلفندیادشدههایدستگاه.نماینداعمالرازمینهایندرخودوظایف
خودنانکارکتوسطمربوطمقرراتوقوانینوبندایناجرایازتخلف

هبرسیدگیهایهیئتجملهازصالحمراجعبهرااشخاصدیگرو
.نمایندگزارشواعالم(موردحسب)اداریتخلفات

هرسطتوبندایناجرایگزارشمکلفندیادشدههایاستاناستانداران
واتاقدامنیزوارتکابیتخلفاتآماریادشده،هایوزارتخانهازیک

وزارتطریقازماههششزمانیمقاطعدررااستانداریهایهماهنگی
.نمایندارایهوزیرانهیئتبهکشور

وردبرخوسازوکارهایواجراهاضمانتکارآمدیوتقویتمنظوربه-3
شمالیهایتاناسدربنااحداثوکاربریتغییربهمربوطتخلفاتبامقابله
اباستمکلفکشوروزارت،(گلستانومازندرانگیالن،)کشور

سازمانوشهرسازیوراهوکشاورزیجهادهایوزارتخانههمکاری
ماده(2)تبصرهاصالحجملهازقانونیراهکارهایزیست،محیطحفاظت

و-1334مصوب-قانونشهرداری(100)ماده(1)تبصرهو(99)
اینشدناالجراالزمتاریخازماهیکظرفراآنبعدیاصالحات

.نمایدارایهوزیرانهیئتبهوتهیهنامهتصویب
حریمازخارجوحریمدراستمکلفکشاورزیجهادوزارت-4

درو(گلستانومازندرانگیالن،هایاستان)کشورشمالیشهرهای
اراضیکاربریحفظقانونالحاقی(10)واصالحی(3)موادچارچوب

وبناقمعوقلعبرایقانونیاقدام-1385مصوب-هاباغوزراعی
ونکمیسیمجوزاخذبدونوغیرمجازصورتبهکهرامستحدثاتی

هایمحدودهرویبریادشدهقانون(1)مادهاصالحی(1)تبصرهموضوع
لحاظباکشوروزارتودهدانجاماستشدهایجادقانونآنموضوع

آندیبعاصالحاتوشهرداریقانونبهنسبتیادشدهقانونبودنمؤخر
و(99)موادموضوعهایکمیسیونبههاپروندهوموارداینارجاعاز
.نمایداجتنابشهرداریقانون(100)

روستاهایمحدودهدرواقعهایباغوزراعیاراضیمورددر–تبصره
شهرسازیوراهوکشورهایوزارتخانهمصوب،هادیطرحدارای

(99)ماده(2)موضوعتبصرهکمیسیوندرخودنمایندگانطریقازمکلفند
.دهندقراراولویتدررابناقمعوقلعبهرأیشهرداری،قانون

دروسازساختتخلفاتبافوریومؤثربرخوردوهماهنگیمنظوربه-5
ارگروهک(گلستانومازندرانگیالن،هایاستان)کشورشمالیشهرهای

وراههایوزارتخانهعضویتوکشوروزارتمسئولیتباایویژه
مرکزیدادستاناسالمی،انقالبمسکنبنیادجهادکشاورزی،وشهرسازی

هایشهرداریوایراناسالمیجمهوریانتظامینیرویمربوط،استان
گزارشاستموظفکشوروزارت.شودمیتشکیلمربوطشهرهای
یعالشورایبهماههششزمانیمقاطعدررامذکورکارگروهعملکرد

.نمایدارایهدولتهیئتدفتروایرانمعماریوشهرسازی
ارگروهکباهمکاریضمنموظفنداجراییهایدستگاهکلیه–تبصره

ازغیرمجوسازهایساختبهزیربناییخدماتهرگونهارایهازمذکور
.نمایندخودداری

هادجوزارتبهرامصوبهاینجمهوررییساولمعاونجهانگیریاسحاق
-دادگستریوزارتکشوروزارت-شهرسازیوراهوزارت-کشاورزی

نیرویواسالمیانقالبمسکنبنیاد-زیستمحیطحفاظتسازمان
.استکردهابالغایراناسالمیجمهوریانتظامی
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اوهبرداریازجنگلجرایممندرجدرقانونحفاظتوبهره
مراتعاصالحشد

وتدرخونهالاصلههرسوزاندنکردن،کنریشهبریدن،
میجرایجملهازآن،اززغالوهیزمچوب،مترمکعبهرتهیه
.شدتعییننقدیمجازاتآنبرایکهاست
جنگلتخریبجرایمیاکاهشتخلفازبازدارندگیهدفبادولتهیئت

ادجهوزارتپیشنهادباکشور،طبیعیمنابعوذخایرازحفاظتوها
واظتحفقانوندرمندرججرایمرسانیبروزواصالحبرمبنیکشاورزی

.کردموافقتمراتعوهاجنگلازبرداریبهره
هرتهیهودرختونهالاصلههرسوزاندنکردن،کنریشه،بریدن

آنبرایکهاستجرایمیجملهازآن،اززغالوهیزمچوب،مترمکعب
وبریدنقبیلازنقدیجرایماصالحهمچنین.شدتعییننقدیمجازات

یرمجازغچرایکویری،وبیابانیمناطقخارهایوهابوتهکردنکنریشه
تنهدرآتشکردنروشنوزدنپیزدن،کتشده،تعیینهایمحدودهدر

درمندرججرایمبهمربوطاصالحیموارددیگرازجنگلی،درختانواع
.استمراتعوهاجنگلازبرداریبهرهوحفاظتقانون

ولتجمهوریعراققانونموافقتنامههمکاریدرزمینهحفظنباتاتوقرنطینهگیاهیبیندولتجمهوریاسالمیایرانود
301/630431396/8/1شماره 

روحانیحسندکترآقایجنابوالمسلمیناالسالمحجت
ایراناسالمیجمهوریمحترمریاست

قانونایران اسالمیجمهوریاساسیقانون(123)سوموبیستویکصداصلاجرایدر1396/4/11مورخ52855/40117شمارهنامهبهعطف
مجلسبهحهالیعنوانباکهعراقجمهوریدولتوایراناسالمیجمهوریدولتبینگیاهیقرنطینهونباتاتحفظزمینهدرهمکاریموافقتنامه

ابالغپیوستبهنگهبان،محترمشورایتأییدو1396/7/12مورخچهار شنبهروزعلنیجلسهدرتصویببابود،گردیدهتقدیماسالمیشورای
.می گردد

الریجانیمجلس شورای اسالمی ـ علی رئیس 

947061396/8/3شماره

کشاورزیجهادوزارت

قرنطینهواتاتنبحفظزمینهدرهمکاریموافقتنامهقانون»پیوستبهایراناسالمیجمهوریاساسیقانونسوموبیستویکصداصلاجرایدر
ونودوسیصدویکهزارمهرماهدوازدهممورخچهارشنبهروزعلنیجلسهدرکه«عراقجمهوریدولتوایراناسالمیجمهوریدولتبینگیاهی

مجلس1396/8/1مورخ301/63043شمارهنامهطیورسیدهنگهبانشورایتأییدبه1396/7/26تاریخدروتصویباسالمیشورایمجلسشش
.می گرددابالغاجراجهتگردیده،واصلاسالمیشورای

(12)مادهدردرجمنتشریفاتانجامبهمنوطموافقتنامهمفاداجرایایران،اسالمیجمهوریاساسیقانونپنجموبیستویکصداصلبهتوجهبا
.می باشدموافقتنامه

روحانیجمهور ـ حسن رئیس 
.متن کامل توافقنامه در سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در دسترس می باشد*
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میوهکرمازتقلیدبادردتسکین

خوردنغذاازمیوهکرمرشدیفرآیندسوئیچکهدریافته اندجورجیادانشگاهمحققان
انجامنهاآحسیسیستمومغزدرزمانبندیمکانیسمیکتوسطآنازکردنپرهیزتا

درمی توانداجتنابیمکانیسماینچگونهکهمی دهدنشانمطالعاتشودمی
جدیدروش هایایجادبهمنجرآیندهدروشدهگرفتهکاربهتکاملیفرآیندهای

شرفتهپیفناوری هایازاستفادهبامحققان.شودجانوراندیگروانساندردردکنترل
روشاینبا.کشیدندتصویربهباالدقتوحساسیتبارامیوهکرمعکسبرداری،

انمیازواقعیحالتدرحسیسیستمداخلیعملکردکردنمجسمبهقادرمحققان
حالدرکهمیوه ایداخلنمی تواندمیوهکرمواقعدر.هستندداده هاازعظیمیحجم
بهورفتهبیرونمیوهداخلازالروحالتاینازفراربرای.بمانداستشدنخراب
درهکدارندپستانداراندرهمتایانیکارایندردخیلملکول های.می بردپناهزمین

والکلغذا،خوردنبهواکنشمثلروان شناختیورفتاریفرآیند هایازبسیاری
روش هایایجادبهمی تواندروشایندرک.هستندسهیمهیجانودردازجلوگیری

بهکمتریضررنتیجهدروکردهکمکآننشاندنفروودردتسکینجدید
.بزندفرآیندایندردرگیرارگانیسم های
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هاضمه،سوءدرماندرلیموبه.استحشره کشیوباکتری کشیخواصدارایلیمو،بهاسانس
.شودمیاستفادهسرماخوردگیعالئموسرگیجهطرفه،یکسردردهایعصبی،دردهاینفخ،

عانواماهی،گوشت،کردنمعطروخوشبوبرایخانگیمصارفدرادویهعنوانبههمچنین
.داردکاربردادکلنتهیهوعطرسازیصنایعدرلیموبهاسانس.می رودکاربه...وپورهمربا،
در(تب)گرمادرجهآورندهپایینتشنج،ضدمحرک،گیاه،اینگلدارسرشاخهوبرگ

قلب،تپشمعده،دردرفعدربادرنجبویهمانندگیاهاینبرگازوبودهگوناگونبیماری های
استفادهروانی-روحیخستگی هایوعصبیحاالتگوش،درمبهمصداهایاحساس

تاسبهترودادقرارداروهابهترینردیفدربایدمعده،تقویتنظرازراگیاهاین.شودمی
تقویتباعثهمچنینلیموبهمصرف.شودمصرفچایمانندکردهدمصورتبههمیشه
.استمؤثردهانپوسیدگیازجلوگیریبرایآنبرگ هایشویهدهانومی شودحافظه

ساخت واکسن گیاهی از تنباکو  
همهازترمهموبودهمؤثرتروترسالمخطرتر،کمتر،ارزانبسیاررایجهایواکسنبامقایسهدرگیاهانازشدهتهیههایواکسن

موجودنیزفقیرکشورهایدرحتیجهانکشورهایهمهدرآنها،بودنارزانجهتبهها،واکسناینازاستفادهامکانکهاین
دتواننمیراحتیبهوبودهسرطانیتوموررشدبازدارندهگیاهان،ازشدهمشتقهایMAbدهدمینشانهاپژوهشنتایج.است
واکسنیاهاندهبازدارساختبرتحقیقاتیگروهیکهای،پژوهشمهمیافتهاینبراساس.کنندکنترلراسلولینامناسبتکثیر
موسومژنیآنتیسرطانیهایسلولآدنوکارسنیوم،بیماریدر.شدمتمرکزتنباکوگیاهازسرطانیتومورهایرشدبازدارندههای

قابلیآنتهمانیاتنباکوگیاهتوسطشدهتولید(واکسن)بادیآنتیتوسطکهکنندمیایجادخودسطحرویGA733به
.شودمیهاولسلتکثیرازمانعسرطانی،هایسلولژنآنتیتخریبوسلولسطحبراتصالازپسوبودهشناساییوتشخیص

ایرانیمحققتوسطکشاورزیمحصوالتجدیدآفتکشکشف

صوالتمحبرایجدیدیحشره کشمی توانداسترالیاییعنکبوتسم
شندهکمعموالطعمهبهتزریقزماندرعنکبوتسم.باشدکشاورزی

وعینزهردرکهجدیدیپروتئینکهدریافتایرانیمحققامااست؛
انیدهمصرفصورتدرحتیمی توانددارد،وجوداسترالیاییرتیل

کهنبهپکرمبرایپروتئیناین.بکشدراآنها،طعمهحشراتتوسط
در.استکشندهشدتبهاست،مهمکشاورزیآفت هایازیکی

سیاربحشراتبرایکوچکپروتئیناینمصرفانجام شده،مطالعات
مصنوعیحشره کشهایمشابهپتانسیلیازوبودهسمی

یدهایپپتدادندنشانآزمایشاتاین.بودبرخوردارایمیداکلوپرید
دماننسمیحشره خوارحیواناتدیگریاعنکبوت هازهرازجداشده
نقشایفایبرایپتانسیلدارایاستممکنصدپاهاوعقرب ها

کهباورنداینبرمحققانهمچنین،.باشندزیستیحشره کش های
ردنمهندسی کبرایمی توانراپپتیدهااینکدبندی کنندهژن های
کهمیکروب هاییکاراییافزایشیاحشراتمقابلدرمقاومگیاهان

.بردبکارمی کنند،حمله حشرهآفت هایبه

بهلیموبرگهایباکتریاییضدخواص
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درموجودترکیبکهاستآنازحاکیجدیدپژوهشینتایج
سرطانیاخته هایبردنبینازدرانگورهسته عصاره 

رادو،کلدانشگاهسرطانمرکزمحققان.استمؤثرپروستات
وضدسرطانیخواصنظرازرا(GSE)انگورهسته یعصاره 
آننتایجودادهقراربررسیمورداخیرسال10درآنمصرف

فکشپژوهشگرانجدید،بررسی ایندر.کرده اندآنالیزرا
B2G2بهموسومانگورهسته عصاره جزءیککهکرده اند

ه اندداشتاظهاراما.استفعالبسیارسرطانییاخته هایعلیه
هزینهرپبسیارانگورهسته عصاره ازترکیباینجداکردنکه

تجاربتوقفسببخودکهداردالزمزیادیوقتواست
این جهت، اینبه.می شودجریاناینازاستفادهبادیگر
هسته عصاره ازB2G2تهیه جایبهگرفتندتصمیمگروه
گروهاینبررسی، ازبخشی عنوانبه.کنندسنتزراآنانگور

سرطانیاخته هایبرراB2G2شده سنتزترکیبپژوهشی
رکیبتاینشدمشخص.آزمودندودادهتأثیرانسانپروستات

یولمی شود،آپوپتوزیاسرطانیسلولمرگالقایسبب
یسممکانواحتمالیآثاردرکبهانسانکهاستآن معنایبه

مؤثرند،سرطانییاختههایعلیهکهGSEفعالاجزای
لیهعانگورترکیباتمثبتآثار.استشدهنزدیکتر
.استشدهگزارشنیزپژوهشهاسایرنتایجدرسرطان

Honeyعسلمورچۀ pot ant

جملهاززمینخشکمناطقدرکهاستمورچهنوعیعسلمورچه
زندگیفرنیاکالیویوتاکلرادو،آریزونا،جنوبی،آفریقایمکزیک،استرالیا،

نای.مکندمیراگیاهانشیرهزنبور،همانندعسلهایمورچه.کندمی
مهضبصورتراآنهاومکندمیراگیاهانشیرهزنبور،همانندهامورچه
دانهیکاندازهبهآنهاشکمکند،میحملالنهتاخودمعدهدرنشده
فادهاستموردغذاییذخیرهاینبعداوشود،میبزرگگیالسیاانگور
میقرارنیزانسانوجاندارانسایرحتیودیگرهایمورچهجاندار،خود
مورچه.کندمیزندگیزمینکرهخشکمناطقدرعسلمورچه.گیرد
ولفصدروشوندمیآویزانالنه،یازمینزیربهورودازبعدعسلهای
درانکارگرکهزمانی.گیرندمیقرارهامورچهسایراستفادهمورددیگر
ورچهماینتوسطشدهحملشیرهازکشندمیکارازدستکلونییک
هردرهملک.برندمیدیگرهایکلونیبهراآنهایاوکنندمیتغذیهها
مورچهاینگذارد،میهامورچهنوعاینازتخم1000تخمگذاریبار

.کنندمیعمرسال11تاشدهمتولدتازههای

پروستاتسرطانسلولهایمرگدرعاملانگورهستهاصلیعنصرسنتز
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مولکولیگروهبزرگترینترپنها
یمساختهگیاهانتوسطکههستند

اینخدماتمهمترینازبرخی.شوند
دفعافشانها،گردهجذبترکیبات،

مقابلگیاهانازمحافظتوآفات
.باشدمیبیماریها

زابسیاریبویوطعمکهاینضمن
یبرگهایگونهبرخیمثل)گیاهان

دوجوسبببه(ریحانونعناعمانند
بهجدیدکشفاین.استآنها

بهتادهدمیاجازهدیگرمحققان
گیاهاندرمشابهژنهایجستجوی

آنزیمهایاحتماالًوبپردازنددیگر
کهکنندکشفدیگریجدید

نهایتدروسازندمیرامونوترپنها
محافظتبرایجدیدیراههای
.بیابندآفاتعلیهگیاهان

نجوشانیدمجدداراکتریشدهسردآب

طبیعیسیستم هایدرکهاستنیتروژنشکلاکسیده تریننیترات
هکاستآنیون هایی ترینمحلولازیکینیترات.می شودیافت

بهمپتاسینیتراتوسدیمنیتراتصورتبهواستشدهشناخته
المتیسبالقوهتهدیدیکنیترات.می رودکاربهکشاورزیکودعنوان

دنوزاسندروم"بیماریباعثکهچرااست،نوزادانبرایخصوصبه
بادهشرقیقخشکشیرازنوزاداگرمعموالعارضهاین.میشود"کبود

ازهکنوزادانیامادهدرخاستممکنکند،تغذیهباالنیتراتباآب
یتراتنباالیغلظتباآبازمادراگرحتیمی کنند،تغذیهمادرشیر

.نیستندخطرمعرضدرباشد،نوشیده
درمی شود،بدنواردآبنوشیدنوغذاخوردنبانیتراتکههنگامی

تئینپرو)هموگلوبینباخوندربعدومی شودبدلنیتریتبهروده
 شودمیترکیب(استآنازناشیسرخرنگکهخوندراکسیژنناقل

اکسیژنالانتقتواناییترتیباینبهومی شودایجادهموگلوبینمتو
کردندمبرایکهبگیریدجدیراهشداراین.می یابدکاهشخون

ردآبدرنیتراتکهزمانی.نجوشانیدمجدداراکتریشدهسردآب
قرارباالحرارتمعرض

تبدیلروزآمیننیتبهویافتهتغییرکامالآننیتراتترکیباتمی گیرد
اعانووبودهزاسرطانشدتبهمادهاینکهاستگفتنی.می گردد

.می گرددشاملراسرطان ها

گیاهیترکیباتساختمورددرجدیدیکشف

کردندیداپفرنگیگوجهگیاهاندرجدیدآنزیموژندومیشیگان،دانشگاهگیاهیعلوممحققان
.دهندمیگیفرنگوجهبرگهایبهمتمایزیبویترکیباتاین.سازندمیمونوترپنترکیباتکه

geranylخاصترکیبازهمیشهگیاهانکهکردندمیتصورمحققانسالها diphosphate
ازیفرنگگوجهگیاهانکهکردمعلومتحقیقاما.کنندمیاستفادهمونوترپنهاساختبرای

nerylیعنیمتفاوتترکیبی diphosphateکنندمیاستفادهمونوترپنهاساختبرای.
نهایتدرکهسازندمیجدیدیهایآنزیمفرنگی،گوجهدرشدهشناساییتازهژندواین

.کنندمیتولیدرامونوترپنترکیبات
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موانعکسبوکاردرحوزه
صنایعغذاییبهروایت
فعاالناینحوزه

دوهبغذاییصنایعحوزهاقتصادیفعاالنازتنچهار
ومناسبکسب وکارمحیطهایمشخصهپرسش

هحوزدرکسب وکارفضایبهبوددرموجودموانع
.دادندپاسخصنعت

تاقااز(ایانا)ایرانکشاورزیخبرگزاریگزارشبه
ه ایمشخصچهبایدمناسبکسب وکارمحیطایران،
ب وکارکسفضایبهبوددرموجودموانعباشد؟داشته

کهاستپرسشیدوایناست؟کدامصنعتحوزهدر
اهرخشغذایی،صنایعحوزهاقتصادیفعاالنازتن4

حسنوفروزان فردحسنزرگران،کاوهظهیری،
:انددادهپاسخهاآنوشدهپرسیدهانتظار
انگاره هایتغییرباکسب وکارمحیطبهبودوتغییر

یذهنپارادایم هایدرتغییریاگراست؛همراهذهنی
قتصادیامجریانوتصمیم گیرندگانسیاست گذاران،

بهب وکارکسمحیطبهبودبرایانتظارنیاید،وجودبه
امراینشاهددورسال هایازچنانچهنمی رسد،انجام

محیطساختاراصالحوبهبودبه عبارت دیگر.بوده ایم
ذهنیانگاره هایدرتحولپایهبرکسب وکار

درجهتهمینبهومی گیردشکل(پارادایم ها)
بهیشتربامروز،کسب وکارفضایواقتصادیشرایط
دوینتوتهیهتاداریمنیازذهنیانگاره هایدرتحول
.جدیدقوانین
خصهایمشچهبایدمناسبکسبوکارمحیط
باشد؟داشته
غذاییصنعتپیشکسوتانازظهیری؛شاهرخ
بایدغذاییصنایعمتخصصیکبه عنوانمن:ایران
دراتصادرموفقیت آمیزرشته هایازیکیبگویم

ازکییهمچنین.استغذاییصنایعایران،غیرنفتی
به روزتررکشودرصنایعسایرنسبتبهکهصنایعی

درکهیظرفیت هایبهتوجهبا.استصنعتایناست،
ایندارد،وجودکشاورزیمحصوالتتولیدحوزه
وصبه خصصادراتیبرندهایازیکیمی تواندحوزه

غذاصنعت.باشدمنطقه ایوبین المللیبازارهایدر
باید.استکشوراقتصاددرپیشرانصنعتبه عنوان
هرهباحسننحوبهحوزهاینظرفیت هایازبتوانیم

.بگیریم
نوعتوجدیدماشین آالتورودباگذشتهسال هایدر
ازته اندتوانستولیدکنندگانغذایی،موادتولیداتدر

جهانیاندارداستشرایطبهبسته بندیوکیفیتلحاظ
.دهندتطبیقآنباراخودوشدهنزدیک

بهآن هاکاالهایفروشامکانطرفیاز
هتریبشرایطصنایعسایرکاالهاینسبت
.دارد
نکمیسیورئیسزرگران؛کاوه

وکسبفضای:تهراناتاقکشاورزی
طمحیاین.استمتفاوتحوزه ایدرهرکار

واییغذصنعتحوزهاقتصادیفعاالنبرای
باوسالموبی تنشمحیطیبایدصنایعدیگر

باحوزهایندراما.باشدچالشکمترین
بایدم؛هستیروبرومتکثرومتعددقوانین
ومانعجامع،غذاییصنعتحوزهقوانین
وآسانمنابعبهدسترسیباید.باشدکامل

أمینتمالیاتی،سیستمباید.باشدراحت
بخشرقابتبیمه ای،رقابتاجتماعی،
دتوجهموردولتبانهیکدیگرباخصوصی

غذاییصنایعدرصد90حدودالبته.باشد
وقوانینی.استخصوصیبخشدستدر

ازانتدوین گرکهمی شودتدوینمقرراتی
ازدرنهایتوندارنداطالعیصنعتاین

صنعتحوزهفعاالنوخصوصیبخش
تایردمی گباالییپتانسیلوانرژیغذایی

اعیاجتمرفاههرچه.شوداصالحقوانیناین
ده،افزوارزشمالیاتوجودبابرودباالتر

اننشراخودغذاییصنعتدروضعیتاین
مردمخریدقدرتمی شودباعثومی دهد

درزودهافارزشمالیاتقوانین.بیایدپایین
هبعاممشکالتکناردرمی تواندکشور
.بیافزایدحوزهاینموانع

اما؛اسبودهناموفقصنعتواقتصادادارهدردولت
بخشخواستبرابردردولتاجراییبدنه

فاقاتاینکهزمانیتا.می کندمقاومتخصوصی
امیدوارتدرسگذاریسیاستبهنمی توانیمنیفتد
.باشیم
کمیسیونرئیسفروزانفرد؛حسن

:اداریسالمتورقابتخصوصیسازی،
ویفیزیکمشخصهبرعالوهکسب وکارفضای

نیازابمتناسبانسانینیرویدارایبایداجتماعی
عصنایحوزهدر.باشدخودتخصصیوحرفه ای
زمین هایزیاد،وسعتداشتنباایرانغذایی،

یهوایوآبتنوعوحاصل خیزباغیوکشاورزی
بدیلیتغذاییصنایعدرفراوانیمزیت هایمی تواند

دردمی توانکهصنعتیباشد؛داشتهکشاورزی
ازاصلیموانعبرداشتنوگذاریسرمایهصورت

درمهمینقشاشتغال،برعالوهآنپایپیش
.کندبازیکشوراقتصادیرشدوتوسعه
صنایع،،بازرگانیاتاقرئیسانتظار؛حسن
غذاییصنعت:ارومیهکشاورزیومعادن
طرفیکازاست؛بزرگیپارادوکس هاییدرگیر

ازوروبه روستبی سابقه ایرونقباصنعتاین
زهحوایندرهمچنانمشکالتوموانعدیگرسوی

محیطمشکالتوموانعالبته.استموردتوجه
سایرازجدایغذاییصنعتدرکسب وکار

سایرازتربیشغذاییصنایعاینکهیا.نیستحوزه ها
ایناینکهبرایکمتر؛نهداردمشکالتبخش ها

مداریانتظارما.داردارتباطمردمسالمتباحوزه
اینبهاستانداردسازیسازماندارو،وغذاسازمان

سودربعالوهچونباشند؛داشتهخاصیتوجهحوزه
میاندرمردمسالمتپایتولیدکننده،زیانو

فیتبی کیمحصولیدیگرحوزه هایدراگر.است
لمتحمرامالیضررکنندهمصرفشایدباشد،

مالی،ضرربرعالوهحوزهایندرولیمی شد
وجودمصرف کنندهبرایهمجانیضرراحتمال

.دارد
کارکسبوفضایبهبوددرموجودموانع
است؟کدامصنعتحوزهدر

دچنبایدغذاییصنایعحوزهدردولت:ظهیری
مشکلاولیندهد؛قرارموردتوجهرانکته

.استدستوریقیمت های

ی بزرگ ترین راهکار برا
همه صنایع، بخصوص
صنعت غذایی واگذاری
واقعی سیاست گذاری

و خصوصی سازی 
کامل در کشور است
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حوزهدرچالشمهم ترین:فروزانفرد
مشکل:ازاستعبارتغذاییصنایع
شاورزیکتبدیلیغذاییصنایعدراصلی
وتولیدنامناسبسایزموضوعایران،

شدهباعثکهاستایرانکشاورزی
وروبه رتمام شدهقیمتبحرانباواحدها

تولیدرقابتیمحصوالتینتوانندوشوند
ادراتیصوبین المللیبازارهایبهوکنند
ذاییغصنعتواحدهایبیشتر.شوندوارد

وهستندبزرگوکوچکمجموعه های
رحضوحوزهایندرکمیگذرانسرمایه
.دارند

دربین المللیارتباطاتخوردنهمبه
هنیمازسال هاازبعدکهدهمونهمدولت

اصالحاتدولتکارشروعو70دههدوم
لیلدبهباوجوداینکه.بودگرفتهجان

آبتنوعوباغیوکشاورزیمزیت های
یفیتباکغذاییموادتولیدکنندههواییو

.استسالمختلففصولدر
شچالصنعتیروزمدیریتدانشنبود

ملهازجمختلفصنایعکهاستدیگری
ردرگیآنباغذاییموادتولیدصنعت

-کمالکارخانه هابیشترمدیریت.است
رکمتمالکانکهشاهدیمواستمدیری

بهخودبنگاه هایحرفه ایادارهبرای
ازحتیومی کنندرجوعمتخصصان

ونندنمی کاستفادهمدیریتیمشاوره های
ایبندپمدیریتدرسنتیروشبهبه نوعی
راتوسعهزمینهموضوعاینوهستند

یریشکل گبهحتیواستکردهمحدود
.استشدهمنجرناسالمرقابت های

آزادقیمتبهایرانکشاورزیمحصوالتتمام
محصولبرایراقیمتدولت.می شودعرضه

هاینکبه محضامانمی کندتعیینکشاورزی
متقیدولتشود،تبدیلرببهگوجه فرنگی

همهدراین.می گذاردمحصولاینبرایدستوری
قیمت گذاری.استصادقغذاییصنایعحوزه های

عرضه کنندهضرربههمدرنهایتدولتاجباری
.مشتریضرربههمواست

هواییوزمینیحمل ونقلوضعیتازنظرکشور
کنارردبایدندارد؛مناسبیشرایطکاالارسالبرای

باریهواپیمایمسافربری،هواپیماهایخرید
ابه جاجراایرانیمحصوالتبتواندتاشودخریداری

بخشدربایدکهمهمیموضوعاتازیکی.کند
انتینرکبهنیازگرفت،نظردرغذاییموادحمل ونقل
اینخریدبرایبایددولت.استیخچال دار

سیستمکیماحمل ونقلسیستم.کنداقدامکانتینرها
تیکلجسوجهانیاستانداردهایبامطابقحمل ونقل

دهتمام شقیمتدرموضوعاینونیست،حرفه ای
دشگردرسرمایهبهدومچالش.استتأثیرگذار
است شدهتصویبقانونیالبته.برمی گرددکارخانه ها

راسرمایه ایاولیهموادتولیدبرایکارخانه هاکه
طرفبرموانعایناگر.کننداستفادهوامبه عنوان

مخواهیموفقخیلیغذاییموادصادراتدرماشود
.بود
مهمغذاییصنعتاینتوسعهبرایراراهکارسهمن

سالدرغذاییموادبرنظارتادارهقانون:می دانم
.کندیرتغیبایدقانونایناست؛تصویب شده1346

راقانوناینگذشتهسالسهدرتهراناتاق
آموزشودرمانبهداشت،وزارتبهواصالح کرده

برایارآنوزارتخانهاینامااستفرستادهپزشکی
اسالمیشورایمجلسبهتصویبوبررسی

اینایدبغذاییصنعتتشکل های.استنفرستاده
.کنندپیگیریرامسئله

درکهاستگردشدرسرمایهتأمیندومراهکار
به21مادهدرکسب وکارمحیطمستمربهبودقانون

.ودشعملیاتیقانوناینباید.استاشاره شدهآن
من.نمی شوداجرابانک هادرقانوناینهنوزولی

بودنآزادوتقاضاوعرضهقانونراسومراهکار
اینایشود،برطرفمانعسهایناگر.می دانمقیمت

ینامشکالتازخیلیباشدموردتوجهراهکارسه
یتظرفایرانغذاییصنعت.می شودرفعصنعت

.داردجهانی شدن
محصوالتخاممادهقیمتبودنباال:زرگران

ست؛احوزهایناساسیمشکالتازیکیکشاورزی
کشورهایرسابهنسبتایراندرتضمینیخریدقیمت

رفعدرتولیدشدهمحصوالتدرنتیجهباالست؛
داخلبازاردرمسئلهاین.داردباالییقیمتجهانی
رقابتمزیتودادهکاهشرامردمخریدقدرت
.می دهیمدستازراجهانی

ورکشچندجزوباغیمحصوالتتولیددرکشور
همهباوجودمی شود؛محسوبجهاناصلی

زمینوآبٔ  درزمینهایرانکهمحدودیت هایی
می کنددتولیباکیفیتمحصوالتیکههمچناندارد،
محصوالتازکمترهمچنانماکشوردرزیرا

نطقه ایمدر.می شوداستفاده...وژنتیکیتراریخته،
اطرافوهمسایهکشورهایدروداریمقرارکه

وزیکشــاورمحصوالتعمدتاًترکیه،به جزایران
نمی شود،تولیدگســتردهبه صورتغذایی

سیایآکشورهایافغانستان،عراق،مانندکشورهایی
سیارببازارمی توانندکهخلیج فارسجنوبومیانه

ایرانلیتبدیغذاییصنایعمحصوالتبرایبزرگی
قویسیدیپلمابابایدکهمنطقه ایبازارهایباشند؛

.کنیمقویآن هادرراحضورماناقتصادی
بزرگیهم ظرفیتایرانداخلیبازارهایحتــی
نه هایزمیمی توانندونشده اندکشــفهنوزکهدارند

داخلاربازبه جزباید.کنندفراهمراتولیدافزایش
ــتهداشبرنامه ریزیهممحورصادراتتولیداتروی

به صورتکهواحدهاییوامکاناتاگر.باشــیم
ماشوندترکیبدرستقالبیکباهستندپراکنده

ی هایتکنولوژبابزرگواحدهایشکل گیریشاهد
داشتهتنگفبرایحرفیمی توانندکهبودخواهیمنو

.باشند
مهخودکاریچارچوبدرغذاییصنعت:انتظار

همواستارتباطدرعاممشکالتومواردبا
عام،مشکالت.داردراخودحوزهخاصمشکالت

أمینتبانکی،تسهیالتمجوزها،صدورنحوهمثل
ردکهمتعددمقرراتوقوانینمالیات،اجتماعی،

راادیاقتصفعاالنیکسانبهاقتصادیحوزه هایهمه
یدیگرمواردغذاییصنعتدرالبته.می دهدآزار

سازمان.استحوزهاینخاصکهداردوجود
مههدررااستانداردسازیبایدداروغذاواستاندارد
فظروموارداینازیکیوبگیرندنظردرحوزه ها

.استغذاییمحصوالتبسته بندی
عددتغذاییصنایعحوزهمشکالتازدیگریکی

موقعدرمی رودانتظاراست؛حوزهایندرمجوزها
شودتوجهحوزه ایهرظرفیتبهمجوزهاصدور

رارقابتبازارکهنیستمجوزایندرنهایتولی
تواندهتولیدشکاالهایبایدبلکهمی کند؛تعیین

ارجخوکشورداخلدرمشابهمحصوالتبارقابت
رایبناظرسازمان هایباید.باشدداشتهراکشوراز

ظارتنوتوجهغذاییمحصوالتکیفیتوکمیت
کهکسیشودعملیاتیایناگر.باشندداشتهدقیقی

خارجتولیدچرخهازباشدنداشتهرقابتتوان
حوزهدرناظر،سازمان هایمتأسفانهولی.می شود
ازارهایببهغذاییصنایع.می کنندکم کارینظارت
ربعالوهبایدباشندداشتهتوجهکشورازخارج

در.دبیندیشنجهانیبازارهایبهمنطقه ایبازارهای
اشیمبداشتهانتظارمی توانیمکهاستصورتاین

.داردرکشوصنعتیتوسعهدرسهمیغذاییصنعت

نبوددانش
مدیریتروز
صنعتیچالش
هدیگریاستک
ازصنایعمختلف

صنعتجمله
تولیدمواد
غذاییباآن
درگیراست
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رتقایابررسیتاثیرروشهایآموزشترویجیبر
اردانشکشاورزاننسبتبهکشاورزیپاید

محمدرضا حسن پور، دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حسن صدیقی، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
غالمرضا پزشکی راد، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

مقاله علمی

فه مـدیریتی در  در پی مشکالت بوجود آمده از مصرف کود ها و سموم شیمیایی مبحث کشاورزی پایـدار بـه عنـوان یـک سیسـتم و فلسـ      
آمـوزش  اما اولین گام در اجرای برنامه های کشاورزی پایـدار . جهت تامین نیازهای کشاورزی در نسل امروز و فردا مطرح گردیده است

ی کانالها و مجاری انتقال دانش و اطالعات جدیـد در جامعـه روسـتایی و کشـاورزی روشـهای آمـوزش ترویجـ       . افراد دخیل در آن است
؟ تحقیق حاضر با اما کدام یک از این روش های ترویجی در ارتقاء دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار موثر تر بوده است. هستند

ورت گرفتـه  هدف بررسی تاثیر روش های مختلف ترویجی در ارتقاء دانش کشاورزان نسبت به اصول و روش های کشاورزی پایدار صـ 
اقدام به کشت گندم 89-90نفر از گندم کاران آبی کار شهرستان کرمانشاه می باشد که در سال زراعی 6600جامعه آماری شامل . است

نفر به دست آمد و برای انتخاب افراد نمونه از جامعه، 364حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (. =6600N)آبی نموده اند 
پرسشـنامه جمـع آوری شـد و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت         327در نهایـت  . روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به کار گرفته شـد 

(327n= .)وایی آن توسـط  کـه روایـی ظـاهری و محتـ    . همبستگی و ابزار این تحقیق پرسشـنامه بـوده اسـت   -روش تحقیق از نوع توصیفی
نتایج .رار گرفتجمعی از متخصصان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه مورد تایید ق

القـات بـا   حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که بین دانش کشـاورزی پایـدار و اسـتفاده از رسـانه هـای آموزشـی، کـالس ترویجـی، م        
ح تحصـیالت در  کارشناس، بازدید از مزرعه نمایشی و نمایشگاه کشاورزی، جلسات سخنرانی، مالقات با مددکار ترویجـی روسـتا و سـط   

ون مشـخص شـد کـه دو    با توجه به نتایج تحلیل همبستگی و با استفاده از تحلیل رگرسی. رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد0/01سطح 
شـاورزان داشـته انـد و    روش استفاده از رسانه های ترویجی و مالقات با مددکار ترویجی بیشترین تاثیر را بر دانش کشاورزی پایـدار در ک 

.از تغییرات مربوط به دانش کشاورزی پایدار را تبیین می کننددرصد 14/1
روش های ترویجی-کشاورزی پایدار-دانش:کلیدواژه

:چکیده
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موجبریچشمگینحوبهاخیرقرونطیفنونوعلومپیشرفتورشد
ییوهشوسطحبهبودومیرومرگکاهشجامعه،سالمتسطحارتقاء

وعیتجمافزایشآنپیامدهایازیکیلیکن.استشدهمردمزندگی
بهگوییخپاسمنظوربه.باشدمیغذاییموادتقاضایافزایشنتیجهدر

مواد،شیمیاییکودهاینباتی،آفاتدفعسمومافزون،روزنیازاین
بهوشدندواردکشاورزیبخشدرنگهدارندموادوحاصلخیزکننده

مقدمه
افزایشدربزرگیهایجهششده،اصالحارقامازگیریبهرهمدد

شدربهروتقاضایوآمدبوجوددامیوکشاورزیمحصوالتتولید
هایینههزیومشکالتتولید،افزایشاینولی.دادپاسخراغذاییمواد

،خاکآب،آلودگیجملهازمحیطیسوءاثرات.داشتپیدرنیزرا
اهشکجانوران،وگیاهانحیاتیچرخهدراختاللخاک،فرسایشهوا،

زیادتجمعیلدلبهانساندرمختلفبیماریهایایجادوزیستیتنوعشدید
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ی پـ در . مواد سمی در فرآورده های غذایی از جمله این مشکالت هستند
فلسـفه  این مشکالت مبحث کشاورزی پایـدار بـه عنـوان یـک سیسـتم و     

طـرح  مدیریتی در جهت تامین نیازهای کشاورزی در نسل امروز و فردا م
Pretty, 1995; Williams, 2000; Qamar, 2002; Rasul)گردیـد  & 

Thapa, 2003; Shariate et al., 2003; Leeuwis, 2004; Shahvali et 
al., 2005; Ahmadvand et al., 2005).

محیطـی و  اکثر تعاریف کشاورزی پایدار بر نگهداری بهره وری زیسـت 
یفیـت  تامین مواد غذایی کافی و مناسب برای همه مردم، همراه با حفظ ک

ی تاکید دارند محیط زیست و حفاظت از منابع تجدید ناپذیر و تنوع زیست
(2000 Porazinska,&McSorley .)   اما اولین گام در اجرای برنامـه هـای

-Al)کشاورزی پایدار آموزش افراد دخیـل در کشـاورزی پایـدار اسـت     
Subaiee, et al. 2005  .)  ازی پشتیبانی آموزشی از کشاورزان و آگـاه سـ

اورزی آنها از اثرات کشاورزی بر محیط زیست و منافع برنامـه هـای کشـ   
لـی کیفیـت   زیست محیطی باعث ارتقاء کیفیت محیط زیسـت و بطـور ک  

زان از همچنین ارتقاء درک کشـاور . زندگی در مناطق روستایی می شود
رنامـه هـای   مسائل زیست محیطی در منطقه و بهبود دانش آنها نسبت بـه ب 

ها در ایـن  کشاورزی زیست محیطی باعث افزایش مشارکت و پذیرش آن
Toma)برنامه ها خواهد شد  & Mathijs, 2007 .)

و مجاری انتقال دانـش و اطالعـات جدیـد در جامعـه روسـتایی و     کانالها 
ان در سال های اخیـر سـازم  . کشاورزی روشهای آموزش ترویجی هستند

ناشـی  جهاد کشاورز کرمانشاه با آگاهی از اثرات مخرب زیست محیطـی 
از روش های کشاورزی مرسوم، اقدام به تـرویج روش هـای کشـاورزی    

مبارزه پایدار و موافق محیط زیست مثل؛ روش های خاکورزی حفاظتی،
ه شـیمیایی آن  تلفیقی آفات و کاربرد کود و سم بیولوژیک به جای نمونـ 

ترویجـی مختلـف  -و بـدین منظـور از روش هـای آموزشـی    است کرده 
.استفاده شده است

نها در مقالـه  های ترویجی بسیار متنوع هستند که ذکر نام و توزیع آروش 
مل این نمی گنجد، اما روش های مورد استفاده در شهرستان کرمانشاه شا

جــزوه، بروشــور و ســی دی : رســانه هــای آموزشــی مثــل : مــوارد اســت
ترویجـــی، کـــالس هـــای ترویجـــی، مالقـــات رو در روی مـــروجین و  

ــ  ــا کشــاورزان، برنامــه هــای رادیــویی و تلویزیــونی، م زارع کارشناســان ب
ــخنرانی مســئوالن    ــای کشــاورزی، جلســات س ــگاه ه ــی و نمایش و نمایش

شـاورزان  ک)نخبگان کشاورزی و تماس کشاورزان با مددکاران ترویجی 
انـش  اما کدام یک از این روش های ترویجی در ارتقاء د. می باشد( برتر

؟کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار موثر تر بوده است

مطالعات انجام شده
یـزان  مطالعه انجام شده روی اثرگذاری متغیر های پروژه روز مزرعه بـر م 

شـاورزان  عملکرد گندم آبی نشان می دهد که متغیر های؛ تعداد تماس ک
ای با کارشناسان در طول سال، تعـداد شـرکت کشـاورزان در کـالس هـ     

رعـه و  ترویجی در یک سال، دفعات شرکت کشاورزان در پروژه روز مز
اسـت  سطح سواد کشـاورزان در عملکـرد گنـدم آبـی تـاثیر گـذار بـوده       

ــری و ) ــاران، کالنت ــژاد  (. 1384همک ــوبی ن ــات یعق ــنج (1384)تحقیق ، پ
در اولویت اول روش های ترویجی را که حضـور و اسـتقبال کشـاورزان   

آمـوزش رو در رو،  -1: آنها قویتر بوده است بدین گونه مشخص میکنـد 
جشـن  -5کارگاه آموزشـی،  -4مزرعه نمایشی، -3بازدید ترویجی، -2

ترین نتایج مطالعات وی همچنین نشان می دهد که هر چند بیشـ . محصول
ولـی . روش های ترویجی مـورد اسـتفاده، روش کـالس آموزشـی اسـت     

روش های آموزش رو در رو، بازدید ترویجی، کالس آموزشی، مزرعـه  
بـه اهـداف   نمایشی و کارگاه آموزشـی موفقیـت بیشـتری را در دسـتیابی    

ی و روش هــای انبـوهی در دسـتیابی بــه اهـداف ترویجــ   . ترویجـی دارنـد  
.چندان موفق نبوده اند

منـابع  از بین روش های ترویجی، مراسم نمادین و مالقلت بـا کارشناسـان  
رنامـه هـای طـرح    طبیعی بیشترین تاثیر را در مشارکت مجریان در تحقق ب

تحقیقـات مشـخص   (. 1386حجازی و عباسـی،  )تعادل دام و مرتع دارند 
ــطح      ــر هــای س ــی دوره هــای آموزشــی و متغی ــر بخش ــین اث ــد؛ ب ــی کن م

-شـی تحصیالت، درآمد، سطح زیر کشت، شرکت در کالس های آموز
تفاده از ترویجی، استفاده از روش سخنرانی، استفاده از آموزش عملی، اس
ل هـای  کارگاه آموزشی، استفاده از رسانه های آموزشی و تطابق سرفصـ 

نتــایج (. 1381کنشــلو، )آموزشــی رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد 
، هم نشان می دهد که میزان دانش کشاورزان بـا  (1383)مطالعات تبرائی 

رابطـه منفـی و   سطح تحصیالت و سابقه کار رابطه مثبت ولی با سن افراد
ای ترویجـی  همین مطالعه بیانگر نقش مثبت و موثر توصیه ه. معنادار دارد

.در ارتقاء سطح دانش کشاورزی افراد بوده است
رویجـی  پژوهش حاضر، با هدف کلی بررسی تاثیر روش هـای مختلـف ت  

ایـدار  مورد استفاده در شهرسـتان کرمانشـاه بـر روی دانـش کشـاورزی پ     
:ل استکشاورزان این منطقه؛ در پی دستیابی به اهداف اختصاصی ذی

تعیین و توصیف ویژگی های فردی کشاورزان.
تعیین سطح دانش کشاورزی پایدار کشاورزان.
د بررســی رابطــه بــین دانــش کشــاورزان بــا روش هــای ترویجــی مــور

.استفاده و ویژگی های فردی کشاورزان
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روشتحقیق
همبستگی -یروش مورد استفاده در این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیف

ان نفر از گندم کاران آبـی کـار شهرسـت   6600جامعه آماری شامل . است
اقدام به کشـت گنـدم آبـی    89-90کرمانشاه می باشد که در سال زراعی 

نمونــه بــا اســتفاده از جــدول کرجســی و حجــم (. =6600N)نمــوده انــد 
Kejcie)مورگان  and Morgan, 1970 )364 به دست آمـد و  نفر

ناسبی بـه  برای انتخاب افراد نمونه از جامعه، روش نمونه گیری طبقه ای ت
پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و327در نهایت . کار گرفته شد

کـه  . این تحقیق پرسشنامه بـوده اسـت  ابزار (. =327n)تحلیل قرار گرفت 
ه روایــی ظــاهری و محتــوایی آن توســط جمعــی از متخصصــان دانشــکد 

ان کشـاورزی دانشـگاه رازی کرمانشـاه و سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـت       
. کرمانشاه مورد تایید قرار گرفت

ی پرسشـنامه  توجه به کمی بودن کلیه متغیـر هـای تحقیـق آزمـون پایـای     با 
اران آبی کـار،  متغیر وابسته در این تحقیق دانش گندم ک. صورت نگرفت

قل و متغیر های مسـت . در مورد اصول و روش های کشاورزی پایدار است
ی سـ -بروشـور -جـزوه )تعداد رسانه های آموزشی : در این تحقیق شامل

سال؛ مورد استفاده در سال؛ تعداد شرکت در کالس های ترویج در( دی
اعات تعداد مالقات با مروجین و کارشناسان کشاورزی در سال؛ تعداد س

ه؛ تعـداد  استفاده از برنامـه هـای ترویجـی رادیـویی و تلویزیـونی در هفتـ      
بازدیــد از مــزارع نمایشــی و نمایشــگاه هــای کشــاورزی در ســال؛ تعــداد

ال؛ شرکت در جلسـات سـخنرانی مسـئوالن و نخبگـان کشـاورزی در سـ      
سـن،  تعداد مالقات با مددکار ترویجی در سال و مشخصات فـردی مثـل  

.تحصیالت و تجربه است
سوال در مـورد اصـول و روش   20جهت سنجش متغیر دانش کشاورزان 

ت سـواال . های کشاورزی پایدار طراحـی در در پرسشـنامه گنجانـده شـد    
. بر داشتگزینه پاسخ صحیح را درتنهایک گزینه ای بود که 4بصورت 

انـش  نمره حاصل از تعداد پاسخ های صحیح به عنوان شاخص سـنجش د 
نیز سواالت برای سنجش متغیر های مستقل. کشاورزان در نظر گرفته شد

وال بصورت باز و کمی طرح گردید و پاسخ عـددی کشـاورز بـه هـر سـ     
.برای سنجش آن متغیر استفاده شد

یافتهها
توصیفدادهها

وال قـرار  میانگین سنی پاسخگویانی که به عنوان نمونـه آمـاری مـورد سـ    
ــار  40/38گرفتنــد  ــا انحــراف معی ــین . باشــدمــی 45/13ســال ب در ایــن ب

در بین گندم . سال سن داشت80سال و مسن ترین فرد 17جوانترین فرد 
باشد کـه  می 1/01انحراف معیار با 4/3کاران میانگین سال های تحصیل 

گردیدهسال اعالم 16سال تحصیل بیـشترین و 1تـحصیل سال کمــترین 

دارای ( درصــد30/9)( نفــر101)بیشــترین تعــداد کشــاورزان   . اســت
( درصـد 11/6)( نفـر 38)تحصیالت ابتدایی می باشـند و کمتـرین تعـداد    

نـدم کـاران   میانگین تجربه کـاری گ . دارای تحصیالت دانشگاهی هستند
ابقه باشد که در این بین باالترین سمی 13/68سال با انحراف معیار 20/10

.سال بیان شده است2سال و کمترین سابقه 65
انحراف با 9/4میانگین نمره دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار، 

و 1پــایین تـرین نمــره کسـب شــده در آزمـون دانــش،    . بـود 3/98معیـار  
زان وضعیت برخورداری و اسـتفاده کشـاور  . بدست آمد18باالترین نمره 

.مشاهده می شود1مورد مطالعه از روش های ترویجی در جدول شماره 
استنباط داده ها

اس متغیـر هـا از   جهت تعیین رابطه بین متغیر ها با توجه به کمی بودن مقیـ 
.روش تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شد

:نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد
ی، دانش کشاورزان و متغیـر هـای؛ اسـتفاده از رسـانه هـای آموزشـ      بین -

ــا کارشــناس، بازدیــد از مزرعــه نمایشــی و   کــالس ترویجــی، مالقــات ب
یجـی  نمایشگاه کشـاورزی، جلسـات سـخنرانی، مالقـات بـا مـددکار ترو      

رابطه مثبت و معنی داری وجود 0/01روستا و سطح تحصیالت در سطح 
.دارد

رابطـه منفـی و   0/01دانش کشاورزان با سن و تجربه آنها در سـطح  بین -
.معنی دار است

شـی،  سطح تحصـیالت کشـاورزان و اسـتفاده از، رسـانه هـای آموز     بین -
ــزراع نمایشــی و    ــد از م ــا کارشــناس، بازدی ــات ب کــالس ترویجــی، مالق

.رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد0/01نمایشگاه ها، در سطح 
شـاورزان  به منظور بررسی و تحلیل مهمترین روش های موثر بر دانـش ک 

. دنسبت به کشاورزی پایدار از رگرسیون چندگانه استفاده ش
رفتـه شـد   که برای شناخت مدل رگرسیونی در این تحقیق بکـار گ روشی 

عنادار با پس از ورود کلیه متغیر های دارای همبستگی م. استروش توام 
بـه  الزم به ذکر است که با توجه. بدست آمد2متغیر وابسته نتایج جدول 

ــر روش هــای ترویجــی بــر دانــش   هــدف اصــلی تحقیــق کــه بررســی اث
ه کشاورزان است از وارد نمودن متغیر های مشخصات فـردی کـه هـر سـ    

.دارای رابطه معنادار با متغیر دانش بودند خوداری گردیده است

حداکثرحداقلانحرافمعیارمیانگینروشترویجی
 15 0 39/2 7/1تعداد رسانه آموزشی )سی دی، جزوه، بروشور( دریافتی در سال 

 24 0 05/3 2/2تعداد کالس در سال 
 20 0 28/3 9/2تعداد مالقات با کارشناس در سال 

 10 0 36/1 8/1تعداد ساعت استفاده از برنامه های ترویجی رادیو و تلویزیون در هفته 
 7 0 15/1 84/0تعداد بازدید مزارع و نمایشگاه در سال 

 10 0 23/1 70/0تعداد جلسه سخنرانی در سال 
 20 0 08/4 6/2تعداد مالقات با مددکار در سال 

 

وضعیت برخورداری و استفاده کشاورزان از روش های ترویجی-1جدو 
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 B SEB Beta t Sig. R R۲متغیرمستقل

Constant 268/8 291/0  388/28 000/0 376/0 141/0 
   000/0 798/4 371/0 128/0 616/0استفاده از رسانه های ترویجی 

مالقات با مددکار ترویجی 
روستا 

144/0 -068/0 148/0 -116/2 -035/0   

 

پایدارنتایج تحلیل رگرسیون روش های ترویجی موثر بر دانش کشاورزی-جدول 

متغیـر هـای اسـتفاده از رسـانه هـای ترویجـی و       2بر اساس نتایج جـدول  
ش کشـاورزان  مالقات با مددکار ترویجی روستا بیشترین تـاثیر را بـر دانـ   

روی معادلـه رگرسـیون   Fنتیجه آزمـون  .نسبت به کشاورزی پایدار دارند
عادله درصد اطمینان رابطه خطی معناداری بین طرفین م99نشان داد که با 

و براساس ضرایب بدست آمـده جهـت پـیش گـویی دانـش     . وجود دارد
آنـان از روش  گندم کاران نسبت به کشاورزی پایدار با توجه به اسـتفاده 

:های ترویجی می توان فرمول زیر را پیشنهاد کرد
Y= 8/268+ 0/616 X1- 0/144 X2 :که در آن

Y =دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار
X1 = (سی دی، جزوه، بروشور)استفاده از رسانه های ترویجی
X2 =مالقات با مددکار ترویجی روستا

یر گذار بـر  با توجه به ضرایب استاندارد شده، مهمترین روش ترویجی تاث
وه و دانش کشاورزان استفاده از رسانه های ترویجی مثـل؛ سـی دی، جـز   

کـه دو  مجذور ضریب همبستگی نیز نشـان مـی دهـد   . بروشور بوده است
از تغییـرات  درصد 14/1روش ترویجی معنادار شده در تحلیل رگرسیون، 

.دانش کشاورزی پایدار کشاورزان را تبیین می کنند
نتیجه گیری

جی مـورد  بین دانش کشارزی پایدار و استفاده از کلیه روش های ترو-1
و و اســتفاده از برنامــه هــای ترویجــی رادیــبجــر )مطالعــه در ایــن تحقیــق 

ین دانـش و  ولی هیچ رابطه معناداری ب. رابطه مثبتی وجود دارد( تلویزیون
.استفاده از برنامه های ترویجی رادیو و تلویزیون وجود نداشت

ا سـطح  دانش کشاورزی پایدار با سن و تجربه افـراد رابطـه منفـی و بـ    -2
.تحصیالت افراد رابطه مثبتی دارد

سـتفاده  ا: تحصیالت کشاورزان با استفاده آنان از روش های ترویجـی -3
ازدیـد  از، رسانه های ترویجی، کالس ترویجی، مالقات با کارشـناس و ب 

ه از برنامـه  و بـا اسـتفاد  . از مزارع نمایشی و نمایشگاه ها رابطه مثبتـی دارد 
چ رابطـه  های ترویجی رادیو و تلویزیون و مالقات به مددکار ترویجی هی

.معنی داری ندارد
دار بـه  مهمترین روش های ترویجی اثر گذار بر دانش کشـاورزی پایـ  -4

کار ترتیب، استفاده از رسانه هـای ترویجـی و مالقـات رو در رو بـا مـدد     
.ترویجی روستا است

پیشنهادات
و با توجـه بـه اهمیـت نقـش رسـانه هـای ارتبـاط انبـوهی مثـل رادیـو          -1

قشـی  تلویزیون در مراحل آگاهی و ترغیب تصمیم نوآوری و همچنـین ن 
که این رسانه هـای همگـانی و سـهل الوصـول در انتقـال اطالعـات و در       

نسـبت بـه   پیشـنهاد مـی شـود   . نتیجه ارتقاء دانش می توانند داشـته باشـند  
وجـه و  گسترش و غنی سازی برنامـه هـای ترویجـی رادیـو و تلویزیـون ت     

.عنایت بیشتری شود

انــش بــا توجــه بــه رابطــه مثبــت اســتفاده از رســانه هــای ترویجــی و د-2
وای ایـن  کشاورزی پایدار پیشنهاد می شود جهت ارتقاء تـاثیر آنهـا محتـ   

ل رسانه ها در قالب تکنولوژی های جدیـد تـر همچـون برنامـه هـای قابـ      
. نصب روی گوشی های تلفن همراه به کشاورزان عرضه شود

مالقـات رو در رو بـا مـددکاران ترویجــی کـه خـود از جـنس مــردم       -3
. ه اسـت روستا هستند نقش مهمی در ارتقاء دانش کشاورزی پایدار داشـت 
علمی و پیشنهاد می شود با توانمند سازی مددکاران ترویجی، هم از نظر

ر هم از نظر مسئولیت های محوله بـه آنهـا، نقـش آنـا در سـطح روسـتا پـ       
.زنگ تر شود

ی پایـدار  با توجه به رابطه مثبت سـطح تحصـیالت و دانـش کشـاورز    -4
ائیان پیشـنهاد مــی شــود، بــا ارائــه تســهیالت مناســب کشــاورزان و روســت 

.ق شوندتحصیل کرده به ماندن در روستا و ادامه شغل کشاورزی تشوی
:منابع
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شالیزارنقشفسفردرحاصلخیزیخاک

الهیجانکارشناس مدیریت جهاد کشاورزی -محمد کریمی مریدانی

مقاله علمی

یاوخاکجذبابلقغذاییعناصرمقدارتعیینوشیمیاییفیزیکی،خصوصیاتشناختشیمیاییکودهایانواعبهینهمصرفالزمه
ببسخاکدرغذاییعناصرتعادلزدنبرهمبااستممکنشیمیاییکودهایانواعرویهبیمصرف.باشدمیخاکآزمونانجام

از...وست،زیمحیطتخریبناسالم،محصولتولیدخاک،میکروبیفعالیتکاهشتولید،هزینهافزایش.شودعملکردکاهش
بودهرجستهبغذاییعناصرنقشگیاهنموورشددرموثرعواملمیاندر.باشدمیکودهامنطقیغیرمصرفازحاصلسوءدیگراثرات

مقدارتعیینابخاکآزمون.بودخواهداقتصادیصرفهفاقدمحصولتولیدکودها،انواعمصرفبدونمتمرکز،هایزراعتدرتقریباو
تولیدوفراهمنآجذببرایراحداکثریشرایطوشدهفسفاتهکودمصرفمنطقیتوصیهبهمنجرتواندمی...وجذبقابلفسفر

درجذبقابلفسفرازغلظتیبهدستیابیمحصول،کیفیوکمیتولیددرفسفراهمیتهمهبا.شودسببرااقتصادیوسالممحصول
.داردکردنرسوبونامحلولترکیباتتشکیلبهشدیدیمیلخاکدرمحلولفسفر.باشدمیبسیارهایمحدودیتدارایخاک،

PHهایخاکدروآلومینیوموآهناسیدیهایخاکدر.باشدمیخاکفسفاتهایمختلفترکیباتگیریشکلدراصلیعامل
از...وگیاهیعواملوی،آلمادهمقدارسیلیکاته،رسهای.کنندمیتبدیلجذبقابلغیرترکیباتبهرافسفرکلسیم،کاتیونآهکی
غیرفسفردرخاک.ندگذارمیاثرخاکمحلولفسفربرمقداراینکهیاودارندنقشفسفرتثبیتدریاکهباشندمیدیگرعواملجمله

فسفرنباشتاسببآنمنطقیغیرمصرفاستممکنزراعیهایدرخاکبنابراین.شودنمیشستهخاکپروفیلازوبودهمتحرک
همررافسفاهمیتالذکرفوقعواملازایمجموعه.کندمیمختلرانیازموردعناصرسایرجذبشرایط،اینآمدنوجودبه.گردد
طبیعیمقدارورحضبهمنوطگیاهدرفسفرموثرنقشدیگرایفایطرفاز.سازدمیبرجستهحاصلخیزینظرازدرگیاههموخاکدر

راهنمایتواندنمییطی،محدیگرعواملیاوغذاییعناصرسایرنظرگرفتندربدونفسفر،بهتوجهبنابراین.باشدمیغذاییعناصرسایر
.باشدانتظارموردتولیدبهرسدندرخوبی

مقدمه
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:خاکفسفراهمیت
یزراعخاکهایدروبودهمتفاوتمختلف،خاکهایدرفسفرمقدار

طورب.داردوجودپتاسیموازتبامقایسهدرآنازکمتریکمیتهای
مییمپتاسوازتمقدارازکمتردرگیاهانوفسفردرخاکمیزانکلی
بهخاکدرآنبیشترولیبودهزیادمعدنیخاکهایکلفسفر.باشد

کیباتتر.شودمیدیدهگیاهبرایجذبغیرقابلترکیباتصورت
باشوندیماضافهخاکبهشیمیاییکودهایعنوانبهکهفسفرمحلول
میسوبروشدهسببرانامحلولیترکیباتخاکدهندهتشکیلاجزاء
ترینآلایدهدرودرآمدهجذبغیرقابلبصورتترتیببدینونمایند

درفرفسمختلفترکیبات.شوندمیخارجگیاهدسترسازشرایط
نمیتهشسخاکپروفیلازدلیلهمینبهوبودهنامحلولنسبتاخاک
سفرفهدررویکهبودهناچیزقدرآنشستشومقداراینکهیاوشوند
خاکهایدر.شودنمیسببراایتغذیهمحدودیتهایطریقبدین

مقدارمعموالشودمیمصرفآنهادرفسفرهکودهایکهزراعی
قابلیتنیزشدهاضافهفسفروبودهناچیزخاکفسفرازگیاهبرداشت
دلیلمینهبهوگرددنمیمنتقلترپاییناعماقبهونداشتهشستشو
درآنرمقداوداشتهوجودسطحیهایالیهدرفسفرتجمعبهگرایش

.باشدمیزیرینهایالیهازبیشترخاکسطحیهایافق



1396پاییز / 57شماره / سال پانزدهمفصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

31

:خاکفسفرانواع
میمعدنیروفسففسفرآلیترکیباتمختلفانواعشاملخاکفسفر
مادهشافزایبالذاوداشتهوجودآلیمادهوهوموسدرفسفرآلی.باشد
طحیسهایالیه.یابدمیافزایشنیزآنفسفرآلیمیزانخاکآلی

الیهازشتریبیفسفرآلیدارایبیشتر،آلیمادهبودندارادلیلبهخاک
ریشهطتوسرامعدنیفسفرهمچنینگیاهان.باشندمیخاکزیرینهای
هبراآنهواییاندامهایدروکردهجذبخاکترپایینقسمتهایاز

ها،ولاینوسیت.کنندمیانباشتهخاکسطحدرفسفرآلیصورت
.باشندمیخاکفسفرآلیانواعازنوکلئیکاسیدهایوفسفولیپیدها

بارزنمونه.باشندمیاینوسیتولهادستهازخاکفسفرآلیاعظمقسمت
بذروشتردردانهبیوفیتینصورتبهکهبودهاسیدفیتیکاینوسیتول
آلیهایبیچریاوفسفولیپیدهاانواعازلیستین.شودمیدیدهگیاهان
اجزاءاز...واوراسیلسیتوزین،آلیبازهایپنتوز،قندنیزوفسفاتی

وولیپیدهافسفمقدار.دارندوجودخاکدرکهباشندمیاسیدنوکلئیک
بودهکمخاکیآلفسفاتهایکلبهنسبتخاکدرفسفاتهانوکلئویید

مقدارکهآلیخاکهایازغیر.دهندمیراتشکیلکمیدرصدو
همیشهتقریبااخاکهسایردراستفسفرمعدنیازبیشترآنهادرفسفرآلی
معدنیفسفردهعمقسمت.باشدمیفسفرآلیازبیشترفسفرمعدنیمقدار
کلسیمفاتفسسنگهاآپاتیت.دهدمیتشکیلآپاتیتکانیراخاک
تآپاتیفلوئورنظیرمختلفترکیباتصورتبهکهبوده

[3Ca3(PO4)2]CaF2،کلرآپاتیت[3Ca3(PO4)2]CaCl2،
دیدهخاکدر...وCa(OH)2[3Ca3(PO4)2]آپاتیتهیدروکسی

اتفسفمنوکلسیمشاملدیگرکلسیمیفسفاتهای.شوندمی
Ca(H2PO4)2.H2O،فسفاتکلسیمدیCa Hpo4.2H2O،تری

فسفاتکلسیماکتاوCa3(PO4)2فسفاتکلسیم
Ca8H2(PO4)6.5H2Oباشندمی.

H2PO42Al(OH)وآلومینیومFe(OH)2H2PO4Fآهنفسفاتهای
رجهد.باشندمیخاکدرموجودفسفاتهترکیباتدیگرانواعاز

فسفاتلسیممونوکمثالعنوانبه.باشدمیمتفاوتفسفاتهاانواعحاللیت
یمگیاهجذبراحتیبهآنازآزادشدهفسفاتوبودهدرآبمحلول
بهمینیومآلووآهنفسفاتهایوهاآپاتیتحاللیتکهصورتیدرشود
فاقداکخمحلولفسفرتامیندرتقریباکهباشدمیپائینایاندازه
.باشندمیارزش
غالبمعدنیفاتفسترکیباتعنوانبهکلسیمیفسفاتهایمختلفانواع

ونآهیونهایحضوردرواسیدیشرایطدر.باشندمیآهکیخاکهای
فسفاتهنیوکاکندمیرسوبآنهافلزیترکیباتمنگنزوآلومینیوم

کمبسیارترکیباتاینحاللیت.میدهدتشکیلراخاکهانوعایناغلب
جذبقابلفسفاتمقدار.یابدمیکاهشنیززمانگذشتباوبوده

.باشدمیشدهتثبیتونامحلولفسفاتازکمترهمواره

:فسفرجذبوحاللیتدرموثرعوامل
برایخاکفیتظردیگرعبارتبهیاوفسفربرایخاکتثبیتظرفیت
تبدیلگیاهیبراجذبقابلغیرترکیباتبهراجذبقابلفسفراینکه
اثرطشرایولیداردبستگیمتعددیعواملوبهبودهمتفاوتکند

زاایمجموعهبلکهنداردوجودتنهاییبهخاکدرآنهاازهیچکدام
خیبر.کنندمیعملهمزمانصورتبهفسفرجذبودرحاللیتآنها
مشخصدامنهباهایغلظتدریاوخاصمحدودهدرتنهاعواملاز

دیعدمقدارکاهشیاوافزایشوشوندمیموجبرافسفرحاللیت

میسوقجذببلقاغیرترکیباتتشکیلسمتبهرافسفرآنهابیشتر
آلومینیوم،وآهنیونهای،PH:ازعبارتندآنهاترینازمهمبرخی.دهند

موادوکلسیمیونرس،کانیهایآلومینیوم،وآهنهایهیدروکسید
....وگیاهیعواملوخاکآلیفسفرآلی،

:(PH)خاکواکنشاثر-الف
PHبهشدیداآنمقداروکمبسیارخاکمحلولدرفسفرغلظت
وPO4H3داسیفسفریکشاملمحلولفسفر.باشدمیوابستهمحیط
درترتیببهکهباشندمی-3(PO4)و-H2PO4-،HPo42یونهای
جذبقابلیت.شوندمیشدیدیافتبازیتااسیدیشدیداخاکهای

.باشدمیPHرتاثیتحتخودکهداردبستگیآنیونیشکلبهفسفر
توسطجذبقابل-HPO2و-H2Po4یوندوالذکرفوقیونهایاز

باشدمی8تا4بینآنهاPHکهزراعیخاکهایدر.باشندمیگیاهان
هایPHدر.باشندمی-HPO42-و-H2PO4غالبیونیاشکال
میغالبHPO42-یونباالترهایPHدرو-H2PO4تراسیدی
فلذاداشتهوجود7تا6بینPHدرمحلولفسفرغلظتحداکثر.باشد

.گیردمیصورتPHازدامنهایندرگیاهتوسطفسفرجذبحداکثر
یاربسمقدارجذبقابلفسفرغلظتنیزPHازمحدودهایندرحتی
سویدودرPHتغییربا.شودمیشاملراخاکفسفاتکلازکمی
فسفرلغیرمحلوترکیباتتشکیلسرعت(7تاPH6بین)محدودهاین

میستهکاشدتبهجذبقابلیونیاشکالغلظتازوگرفتهشدت
بهدهشاضافهفسفرهکودازتوجهیقابلمقداردلیلهمینبه.شود

موردسالهماندرآنازدرصد20تا10تنهاوشودمیتثبیتخاک
درخاکمحلولفسفرتبدیلوتغییر.میگیردقرارگیاهاستفاده
:شودمیدادهنشانزیرواکنشصورتبهPHاثرتغییر

H2Po4- ⇋ H2o  +  H2Po42- ⇋ H2o  +  Po43-
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:کلسیموآلومینیوموآهناثر
رینتمهمازمنگنزوآلومینیوموآهنیونهایوجوداسیدیخاکهایدر

وآهنییونهاخاکهانوعایندر.باشدمیفسفرتثبیتدرموثرعامل
وآهناتهایفسفنامحلولترکیباتخاکمحلولفسفاتباآلومینیوم
تثبیتاتفسفعمدهترکیببنابراین.آورندمیوجودبهراآلومینیوم

هرچه.باشندمیآلومینیوموآهنفسفاتهایاسیدی،خاکهایدرشده
خواهدیشتربطریقاینازشدهتثبیتفسفرمقدارباشدتراسیدیخاک

ترکیبهنگامدرمقدارآنازبیشترفوقطریقهبهفسفرتثبیتمیزان.بود
فسفاتهاشدنیکریستالفراینددر.باشدمیآلومینیوموآهنباکاتیونهای

ریستالکاندازهشدنبزرگباوشدهمتصلآهنبهبیشتریقدرتبا
.یابدمیکاهشآنهافعالسطح

بهابتداندشومیتشکیلطریقبدینکهوآلومینیومیآهنفسفاتهای
میآنهافرفسزیاد،ویژهسطحدارابودندلیلوبهبودهکلوئیدیصورت

بهکلوئیدیآلومینیوموآهنهایفسفاتتبدیلبا.شودگیاهجذبتواند
میکاهشدیداشگیاهوسیلهبهفسفرجذبقابلیتکریستالی،اشکال

خاکدرفسفاتتثبیتدروآلومینیومآهنیونهردوکههرچند.یابد
ازبیشترموردایندرآهناهمیتولیدارنددخالتاسیدیهای

لومینیومآهایفسفاتازترسریعآهنهایفسفات.باشدمیآلومینیوم
هایفسفاتازنیزکمترآنشدنکریستالهبرایالزمزمانوشدهتشکیل

فسفاتباندتوانمیسیلیکاتهانیزوآلیآنیونهای.باشدمیآلومینیوم
.کنندرقابتآلومینیوموآهنهایاکسیدتوسطآندرجذب

وشدهمآلومینیووآهنجذبکمتریفسفاتهایرقابتایننتیجهدر
.ماندمیباقیگیاهانتوسطجذببرایبیشتریفسفرمقدارطریقبدین
میدلیلمینهبهفسفاتجذبقابلیتافزایشدرآلیمادهمثبتتاثیر
بهوحیاءاظرفیتیسهآهنشالیزاراحیاییوهوازیغیرشرایطدر.باشد
-آهنکسکمپلفرآیندایننتیجهدر.شودمیتبدیلظرفیتیدوآهن

.شودمیاتنبجذبقابلوآزادشدهتثبیتفسفروشکستهفسفات
تشکیلبهنجرمکهدیگریواکنشهایطیبازیخاکهایدرفسفرتثبیت

.گیردمیصورتشودمیکلسیمیهایفسفات
میکمترفسفاتهاحاللیتباشدترقلیاییمحیطهرچهشرایطایندر

افزایشبا.دباشمیگرفتهشکلفسفاتکلسیمنوعدرآنعلتشودکه
PHیونهایH2PO4-به-HPO42-بهتبدیلانجامسروPO4)3-

مییزیادفعالیتدارایخاکهانوعایندرکهکلسیمیون.شوندمی(
منوPHافزایشابیعنی.میشودسببرانامحلولیترکیبفسفاتباباشد

وCaHPO4فسفاتکلسیمدیبهCa(H2PO4)2فسفاتکلسیم
لتبدیآپاتیتبهنهایتدروCa3(Po4)2فسفاتکلسیمتریبهسپس

:باشدمیزیرشرحبهکلسیمیفسفاتهایانواعحاللیتترتیب.شودمی

نیزدر-OHیونهایفوقروشبهفسفرتثبیتبرعالوهبازیمحیطدر
تبدیلموجب-OHیونشرایطیچنیندر.باشندموثرفسفاتجذب

-H2PO4یون.شودمی2HPO4-یونبه-H2PO4فسفاتیون
7ازبیشترPHفلذادرداردHPO4-2-بهنسبتبیشتریجذبقابلیت

یونحضورتواندمیگیاهتوسطفسفرجذبکاهشدالیلازیکی
هبآهکیهایخاکدرفسفرتثبیتمقدار.باشدهیدروکسیل

.داردبستگیآندرشتیوریزیدرجهوکلسیممقدارکربنات

:رسیکانیهایاثر-پ
قابلیتایلیتایومونتموریلونیتنظیرکائولینیت،سیلیکاتیرسهای

بارسیبلورهایسطحهیدروکسیدگروههای.دارندرافسفرتثبیت
H2PO4فسفاتیونهای

راسفرفتثبیتموجباتوشوندمیجایگزین-
مییدهدمتوسطاسیدیخاکهایبیشتردرشرایطاین.آورندمیفراهم

ترازبیشکائولینیتنظیر1:1رسهایهیدروکسیلگروههایتعداد.شود
ثبیتتقدرتدلیلبهمینباشدمیمونتموریلونیتمثل2:1رسهای
حالتایندر.باشدمی2:1رسهایازبیشتر1:1رسهایتوسطفسفات

باسرهایلبهشدنشکستهازحاصلآلومینیوموآهنیونهایحتی
.آوردمیردجذبقابلغیرصورتبهرافسفروشدهترکیبفسفات

در.گیردمیورتصنیزفسفات-کلسیم-رسفرآیندتحتفسفرتثبیت
رسهایکهایندلیلبهباشندشدهاشباعکلسیمازرسهااگرحالتاین
دررابیشتریرفسفتثبیتقدرتلذادارندبیشتریتبادلیظرفیت2:1

رسمقداردارایخاکهاهرچه.داشتخواهند1:1رسهایبامقایسه
به.کنندمیتتثبیرابیشتریفسفاتمقدارهمانبهباشندبیشتری
شنیورسیخاکدوبهفسفرازمشخصیمقداردیگرهرگاهعبارت
خاکازتربیشرسیهایخاکدرشدهتثبیتفسفرمقدارشودافزوده

فاتفسازیونهایبخشیدیگرطرفاز.بودخواهدشنیوسبکهای
میاندشدهتثبیتآلومینیوموآهنیاوسیلیکاتیرسهایتوسطکه

افزایشرایندفایننتیجه.شوندجایگزینهیدروکسیلیونهایباتوانند
کسعفراینداین.باشدمیخاکمحلولدرجذبقابلفسفرمیزان
Anion)آنیونیوتبادلبودهتثبیتپدیده Exchange)مینامیده

.شود
:فسفرآلیواثرموادآلی

موردوشدهآزاد(Meniralization)شدنمعدنیعملطیآلیفسفر
رمحیطدآلیفسفرشدنمعدنیشدت.گیردمیقرارگیاهاناستفاده
آنزیمیحاتترشبهآنعلت.باشدمیقسمتهابیشترازسایرریشهاطراف

بهراآلیفرفسقادرندفسفاتازها.شودمیمربوطفسفاتازهایعنیریشه
قادرنیزاکخهایارگانیسممیکروازبرخی.کنندتبدیلمعدنیفسفر

،aspergilus،penicillium.میباشندفسفاتازترشحبه
basillus،pseudomonasانواعسایروmycorrhizaازاین

درخاکزییمیکروبهاپراکندگی.میباشندهامیکروارگانیسمازگروه
میتربیشریشهاطرافمحیطدرآنهاتراکمولیبودهمتفاوتخاک

ارگانیسمکرومیطریقازنیزوگیاهانریشهتوسطفسفاتازترشح.باشد
میزوسفرریمحیطدرفسفرآلیبیشترشدنمعدنیموجبخاکزیهای
یاواهانگیمعموال.گیردقرارگیاهاناستفادهموردتواندمیکهشود
ئمعالبهاریسرمایدرمیشوندمنتقلبهاراوایلدرکههایینشاء

استکنممهواشدنگرمباکمبودعالئم.میدهندفسفررانشانکمبود
میفسفاتازترشحومیکروبیفعالیتافزایشآنعلتکهبرودازبین

واردمحلولفسفروشدهسببرافسفرهترکیباتحاللیتباشدکه
کهتاسشدهثابتتجربهایننیزعملیکشاورزیدر.شودمیخاک

نشانرافسفرکمبودعالئمفراوانآلیمادهحضوردرمعموالگیاهان
.ارددرابطهآلیمادهمیزانباخاکجذبقابلفسفرمقدار.نمیدهند

درشتریبیجذبقابلفسفرگیاهبیشترباشدآلیمادهمقدارهرچه
تحتاستممکنجذبفسفرقابلافزایشدرآلیمادهتاثیر.اختیاردارد

دیکربنشدنآزادباعثآلیمادهتجزیه.باشدمتفاوتیهایمکانیسم
اسیدییطمحآوردنفراهموآبباترکیبنتیجهدرکهشوداکسیدمی

   منوکلسیم فسفات>دی کلسیم فسفات >  تری کلسیم فسفات > آپاتیت                                                 
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جزیهتانجاموسرشودمیخاکاولیهکانیهایازبرخیحاللیتباعث
.شودمیفسفاتشدنآزادباعثکانیهااین
بالیآمادهتجزیهازحاصلهوموسوهیومیکاسیدنظیرآلیهایاسید

تواندمیهکآورندمیبوجودراهاییکمپلکسوشدهترکیبفسفاتها
وجودبهقطریاینازکههیومیک-فسفاتکمپلکس.شوندگیاهجذب
.شودنمیتثبیتلذاونبودهآلومینیوموآهنباواکنشبهقادرآیدمی
نیزوومآلومینیوآهنتوسطچنینهم(هیومیکاسید)ترکیباتاین

شدهآنهابافسفاتجذبمانعطریقبدینوشدهجذبسیلیکاتهرسهای
باقیگیاههاستفادبرایخاکدرمحلولبیشـتریجــذبقابلفــسفرو

تبادلعملطیقادرندهمچنینهوموسوآلیهایاسید.ماندمی
آهندهایهیدروکسیرسهاوتوسطشدهجذبفسفاتجایگزینآنیونی

لذکرافوقهایفرایندطی.کنندآزادرافسفاتوشدهآلومینیومو
جذبابلقفسفاتمقداروکاهشفسفربرایخاکتثبیتظرفیت
.کندمیپیداافزایش

:عواملاثرسایر-ج
میراثخاکبهشدهاضافهفسفرحاللیترویبرنیززمانگذشت
فزایشاکودیفسفرباخاکتماسزمانهرچهدیگرعبارتبه.گذارد
درگرفتهشکلاولیهتترکیبا.شودمیتثبیتبیشتریمیزانبهفسفریابد
ازوآمدهدر(کریستال)بلورشکلبهآبدادندستازبازمانطول
.شودمیکاستهآنهاحاللیتدرجه
اینجذبتقابلیازآنشدنحبسوبلوریشبکهداخلبهفسفاتنفوذ

لومینیومآوآهنفسفاتهایوکلسیمیفسفاتهای.کاهدمیفسفاتها
درچندهراسیدیوآهکیخاکهایبهفسفاتهکودهایافزودنازحاصل

خاکابآنهاتماسسطحبودن،ریزبدلیلولیکنندمیابتدارسوب
گیاهاستفادهموردمیتواندترکیباتفسفرایندلیلهمینبهوبودهبیشتر
حاللیتازدشگفتهقبالکهآنچهبرابرزمانگذشتباولیگیردقرار
.شودمیکاستهآنها
زایشافبا.میدهدافزایشرافسفاتجذبقابلیتخاکازتچنینهم
شودکهمیزیادیزنمتابولیکیفعالیتهایوگسترشایریشهسیستمازت
ایریشهمسیستهرچه.یابدمیافزایشفسفرجذبقدرتآننتیجهدر

.شودمیبیشتریزنمترشحهآلیآنیونهایمقدارکندپیدابیشتریگسترش
نیومآلومیوآهنجذبشوندمیتولیدطریقبدینکهآلیآنیونهای

چنینمهازت.شوندمیهایوناینبهفسفاتبیشترجذبمانعوشده
تولیدآننتیجهکهشدهدیگرمتابولیکیفعالیتهایوتنفسافزایشسبب

HCO3و-OHیونهای
وانندمیتفعالجذبفرآینددرکهبودهریشهدر-

.شوندمبادلهجذبقابلفسفاتبا

:آبدرمحلولمهمفسفاتهکودهای
:(OSP)سادهیامعمولیفسفاتسوپر-1

فسفاتسنگبرH2SO4اسیدازتاثیرسولفوریکمعمولیسوپرفسفات
2Ca(H2PO4)فسفاتکلسیممنوازمخلوطیکوداین.شودمیتولید

(گچیاسولفاتوکلسیم (CaSO490معمولیفسفاتسوپر.است
این.باشدمیگیاهجذبقابلآنتماموشودمیحلآبدردرصد
وبوده(P)فسفردرصد22تا16یاP2O5درصد9تا7دارایکود
.باشدمیگچصورتبهگوگرددرصد10تا8دارایفسفربرعالوه

:(CSPیاTSP)تریپلیاغلیظفسفاتسوپر-۲
رحلهمدر.گیردمیصورتمرحلهدوطیغلیظفسفاتسوپرساخت

اسیدفریکفس(آپاتیت)فسفاتبرسنگاسیدسولفوریکاثرازاول
وهنمودجداگچازرااسیدفسفریکدوممرحلهدر.آیدمیبدست
درصد23تا19غلیظفسفاتسوپر.نمایندمیترکیبآپاتیتبامجددا
آبدردرصد98تا95کوداین.داردP2O5درصد52تا44یاوفسفر
فسفاتوکلسیممننیزتریپلفسفاتسوپرفسفریترکیب.شودمیحل

Ca(H2PO4)2خالفبرکودایندردرکهتفاوتاینباباشدمی
.نداردوجودگچسادهفسفاتسوپر
:فسفاتهاآمونیوم-۳

.آیندمیدستباسیدفسفریکباآمونیومترکیبازآمونیومفسفاتهای
یشیمیایترکیببا(MAP)فسفاتآمونیوممنونوع،دودارایکوداین

NH4H2PO4فسفاتآمونیومدیو(DAP)شیمیاییترکیببا
NH4)2HPO4)فسفاتمنوآمونیوم.باشدمی(MAP)12خالص

آمونیومدی.داردفسفردرصد26یاP2O5درصد61ازت،درصد
یاP2O5درصد48وازتدرصد16دارایخالص(DAP)فسفات

بیشترواکنشهنگامدرآمونیاکمقدارهرچه.باشدمیفسفردرصد16
کالهافاتفسآمونیوم.استکمترآنفسفاتآمونیوممنومقدارباشد
این.ددارناسیدیاثرآمونیاکبودندارادلیلبهوپذیرندحلآبدر

سیارب)رطوبتجذبعدمدلیلبهوشدهعرضهایدانهشکلبهکودها
بهدکواینچنینهم.برخوردارندخوبیانبارداریخاصیتاز(جزیی
فسفروازتیعنیاصلیغذاییعنصردوبودنداراوزیادحاللیتدلیل
.باشدمیموثردراکثرزراعتهابسیارکودهایاز

:گیاهدرفسفرنقش
ازتمثلگردیپرمصرفعناصربامقایسهدرگیاهنیازموردفسفرمیزان

پرنیازولیاصعناصرجزءفسفراینوجودباولیبودهترکمپتاسیمو
یاهانگرشددربعدیموثرعنصرفسفرازت،ازبعد.شودمیمحسوب

گردیعناصرسایرجذبدرفسفروجود.باشدمیمزرعهشرایطدر
وکمبودبودهتهوابسفسفربهگیاهحیاتیهایفعالیتادامه.باشدمیالزم
دراساسیقشندرگیاهفسفر.کندمیایجادگیاهدربحرانیحالتفسفر
ترکیبانرژیانتقالدرفسفرترکیبترینمهم.داردانرژیانتقالفرایند
انفعاالتوفعلکلیهدر.باشدمیATPیافسفاتتریآدنوزینآلی

عملانجامباکهگیاهیمختلفهایبافتتشکیلبهمربوطحیاتی
یداسمثلسادهآلیترکیباتابتداشودمیشروعفتوسنتز

آنهاازتریدهپیچیترکیباتادامهدروشدهتشکیلفسفوگلیسریک
.آیدمیبوجود
وهاپروتئینفسفولیپیدها،کربن،هیدارتهایساختندرهمچنینفسفر

تحریکتزرافتوسنفرآیندعنصراین.دارددخالتدیگرآلیترکیبات
هایریشهمخصوصاایریشهسیستمگسترشوتوسعهنیزوکندمی

جذبدریاهگقابلیتافزایشبهمنجرکهشدهسببراجانبیوافشان
عرضهویاهگنیازبینتعادلایجاددرفسفر.شودمیغذاییعناصرسایر
.کندمیدخالتخاکمحلولدرمصرفکمغذاییعناصرازبرخی
متنظیدراختاللنوعیفسفرکمبودشرایطدر(ZN)رویسمیت

فعالجذب.استهگرفتشکلفسفرنبوددرکهاستگیاهدرمتابولیکی
وجودبدوناستانرژیصرفنیازمندکهخاکمحلولازیونها

.باشدنمیممکنزاانرژیفسفرهترکیبات
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:شالیزارغرقاباراضیدرفسفر
HPO4وH2PO4-صورتبهفسفررابرنجگیاه

فسفر.کندمیجذب-2
نیازبتواندکهاستمقداریازکمترمواردبسیاریدرخاکهابومی
میافزودهخاکبهوقتیمحلول،فسفاتهکود.کندتامینراگیاهغذایی
هایهریش.شودمیخارجگیاهدسترسازوشدهتثبیتخاکدرشود
قدرتانددهنکرپیداکافیتوسعههنوزاینکهدلیلبهنیزهانشاءجوان
میکمسفرفبهآنهادسترسیونداشتهکافیاندازهبهرافسفاتجذب
فوقعواملعهمجمو.باشدمیاندکگیاهتوسطفسفربازیابیلذاوباشد
بهیدنرسبرایپایهصورتبهرافسفرهکودهایازاستفادهالذکر

فسفرتوانینمراشدهتثبیتفسفر.سازدمیالزامیانتظارموردعملکرد
درفرفسغلظتشالیزاریاراضیکردنغرقاب.کردتلقیرفتههدر

هایاکسیدشالیزارها،احیاءشرایطدر.میدهدافزایشراخاکمحلول
میتواندهکشودمیآزادشدهحبسفسفروشدهاحیاءظرفیتیسهآهن
قابغرشرایطبودنحاکمدلیلبه.گیردقرارگیاهاستفادهمورد

نیزیپخشیدگطریقازفسفرپراکنشامکانشالیزاریدراراضی
کمبرداشت.یردگمیقرارریشهباتماسدربیشتریفسفروبیشتربوده

خاکفیلپروازفسفاتهاشستشویعدموگیاهتوسطخاکازفسفر
درفسفاتعتجمفسفاتهکودهایمنطقیغیرمصرفباشودکهمیباعث
یالنگشالیزارهایدرکهمواردی.گیردصورتخاکسطحیهایالیه
عالوهخاکبهشدهاضافهفسفرسرنوشتازاطالععدم.شودمیدیده
ازکهودشمیسببنیزرادیگریمشکالتتولید،هزینهافزایشبر

توسط(Zn)رویخصوصاغذاییعناصرازبرخیجذبعدمآنجمله
فلزذبجخاک،درزیادفسفروجوددیگراشکال.شودمیبرنجگیاه
میصورتزیادمقداربهبرنجگیاهتوسطکهاست(Cd)کادمیمسمی
قابلایرذخاستممکنفسفرهکودهایسالیانهمصرفصورتدر.گیرد

مثبتیعملالعکسآنهاافزایشبهگیاهکهبرسدحدیبهخاکاستفاده
جدیدتفسفرهکودهایمصرفدربایستیصورتایندر.ندهدنشان
مییادزخاکجذبقابلفسفرمیزانکهشرایطیچنیندر.کردنظر
ملکردعمیزانزمانیکهتافسفاتهکودهایمصرفازبایستیباشد

.کردباشدخوددارینداشتهکاهشیمحصول
:فسفرکمبود
طولکاهش.باشدمیازتکمبودبهشبیهجهاتبعضیازفسفرکمبود
سعهتوعدم،(برنجنظیر)غالتدهیپنجهرشد،کاهشتوقفگیاه،
عالیمزاهاساقهوبرگهابودننازکوبودنباریکای،ریشهسیستم
دلیلبهازتورفسفکمبودشباهت.باشندمیازتوفسفرکمبودمشابه
درلذا.باشدمیمتابولیسمیفعالیتهایبیشتردرعنصردواینموثرنقش

میاللاختدچارمتابولیسمیفعالیتهایآنهاازهرکدامکمبودصورت
کهحالتیدر.آیندمیدرتیرهسبزرنگبهبرگهادرکمبودفسفر.شوند
درارغوانیایبنفشرنگبهگیاهترمسنبرگهایباشدشدیدکمبود

فسفرکمبود.باشدمیآنتوسیانینرنگدانهتشکیلعلتبهکهآیندمی
مینصورتسازیپروتئیننتیجهدروکردهمختلراRNAساخت
میقراراثیرتتحترارویشیرشدپروتئین،شدنساختهدروقفهوگیرد
آنهاطولیدرشفسفرهستندکمبوددچارکهگیاهانیدلیلهمینبه.دهد
خشکهایبرگفسفرکمبودبهمبتالگیاهان.نمیگیردصورتخوبیبه
این.ویندگ"منظرخشک"رافسفرکمبوددلیلهمینبهدارندسختو

برخالف.است"منظرپژمرده"کهاستپتاسیمکمبودعکسبرحالت
ازوبودهعالفوپویاگیاهفسفردرباشدمیمتحرکغیرکهخاکفسفر
.گرددمیمنتقلگیاهجوانقسمتهایبهمسناندامهایوبرگها

یاثراتسوءمصرفبیرویهکودهایفسفاتهدراراض
:شالیزاریشمال

پتاسیموازتبهآننیازازکمترفسفربهگیاهنیازمقداروجودیکهبا
درتهگذشهایدههدرفسفرهکودهایرویهبیمصرفولیباشدمی

یهالدرعنصراینحداززیادتجمعکشورشمالشالیکاریاراضی
.استشدهسببراخاکسطحیهای
حدازرتپاییندرحدغذاییعنصرغلظتگیاه،تغذیهنظرنقطهاز

فرفسبحرانیحد.شودمیمحصولعملکردکاهشموجببحرانی
و14یبترتبهگیالنشرایطدربرنجپرمحصولومحلیارقامبرای
.استشدهبرآوردخاکدرکیلوگرمگرممیلی18

جذبابلقفسفرمقدارخاک،تجزیهازحاصلدرنتایجاگربنابراین
رهفسفکودمصرفباشدآنازبیشتریاومذکوراعدادمعادل

بهنجرمتواندمیخاکفسفرمقدارافزایش.داشتنخواهدضرورتی
یمپتاسکمبوددارایدرخاکهایپتاسهکودمصرفتاثیرعدم
ترپایینشورکشمالشالیکاریخاکهایاکثرپتاسیمبحرانیحد).شود
.(باشدمیمجازحداز

لزاتفوجودبهمربوطفسفرهکودزیادسوءمصرفاثرترینمهم
.باشدمیآنهادر(Cd)کادمیمجملهازسنگین
غذاییزنجیرهواردوشدهجذببرنجگیاهتوسطراحتیبهکادمیم
فاتهفسکودهایرویهبیمصرفخطرناکپیامدهای.شودمیانسان
دتولیوجامعهافرادسالمتتهدیدباهمراهبرنجکاریاراضیدر

ردراآنهامصرففنیدستورالعملهایتدوین...وناسالممحصول
جهتدرگرفتهصورتاقدامات.داشتهمراهبهشالیزاریاراضی
منظوربهرهفسفکودمخصوصاوشیمیاییکودهایانواعبهینهمصرف
دکترزیادزحماتمدیون...وزیستمحیطجامعه،سالمتحفظ
واکختحقیقاتموسسهوقتمحترمریاستملکوتیجعفرمحمد
نجبرتحقیقاتموسسههمکاریباو1370دههدرکهبودهکشورآب

.استگرفتهصورتکشور
هزمیندردیگرمختلفهاینشریهوآموزشیجزواتنشروچاپ
ردشرکتشیمیایی،کودهایرویهبیمصرفبارزیاناثرات

کودوزیعتوتهیهمسئولینبرایتوجیهیسخنرانیهایانجاموجلسات
هآگاهمهازترمهموتحقیقاتیمختلفطرحهایاجرایکشور،
افرادسالمتجدیتهدیدخصوصدردولتیباالیردهمتولیانکردن
ذیهتغدرستیبهکهکشاورزیمحصوالتمصرفازطریقجامعه
.استهبودهمکارانشانوملکوتیدکتراقداماتجملهاز...واندنشده
موسسه87شمارهفنینشریهدرایشانهمکارانوملکوتیدکتر

اتاثر)عنوانتحتکه(اولقسمت)کشورآبوخاکتحقیقات
(کشاورزیمحصوالتدرآنغلظتکاهشروشهایوکادمیمسوء
کادمیمبارزیاناثراتخصوصدرگردیدهچاپ1379سالدرکه

ستسیاتصمیمدریقینبهنمودندکهعنوانراارزشمندیمطالب
.تاسداشتهمثبتیاثراتفسفرهکودتوزیعوتهیهگزاران

بااطارتبدرکهنشریهازبخشهاییمطروحه،مطالباهمیتجهتبه
علمیترسالمعتقدمکهمقدمهاینبا.میگرددذکرباشدمیموضوع
اهمیتهزمیندربخشسیاستمدارانکردنآگاهکهملکوتیدکتر
زندگیکیفیتبهبودوسالمتسطحارتقاءوسالممحصولتولید
بهراودخدیننوعیبهایشانوکردهپیداتحققباشدمیجامعهافراد
.استکردهاداجامعه
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نمیضروریگیاهوانسانبرایکهاستعناصریجملهازکادمیم..."
یکیصرعناینولینیستمضرگیاهرشدبرایآنزیادیاگرچه.باشد
تیبراحکادمیم....رودمیشماربهطبیعتدرهاآالیندهمهمتریناز

جذبتیبراحنیزانسانگوارشیدستگاهدروشدهجذبگیاهانتوسط
بهندمگوبرنجدرکادمیمجذب....نمایدمیتجمعکلیهوکبددرو

لجنایفسفاتهکودتوسط)خاکدرکادمیممیزانافزایشنسبت
سایرازبیشتربرنج.....میدهدنشانافزایش(کادمیمحاویفاضالب
.کندیمجذبخودبهغرقابی،کادمیمشرایطحاکمیتدلیلبهغالت
ناختهشگیاهمصرفبرایضروریعنصرعنوانبهکادمیمآنکهبا...
برگیوایریشهجذبهایسیستمتوسطموثربطورهذامعاستنشده
یسمعواملفلزاتدیگرهمراهبهکادمیم....شودمیجذبنباتات
گیاهانیباالیقسمتهایبهفوراهاریشهتوسطجذبازبعدکههستند
میبروزنبددرکادمیمتجمعاثردرکهبیماریهایی....نمایندمیصعود
شکم،درد،کبدینکروزخونی،کمکلیه،کبد،بیماریهایشاملنماید
،(ایتای–ایتای)بدنتمامدرپراکندهعصبیدردهایکلیوی،ضایعات
باال....باشدمیسرطانبروزاحتمالوبرونشیتریه،درحادعوار 
ازپسولیهکفعالیتهایتوقفسببغذاییرژیمدرکادمیممقداربودن
میستخوانابیماریبروزوکلسیموفسفرمتابولیسمخوردنبرهمآن
ازنیمعدموادتخلیهباعثاست،دردناکخیلیکهبیماریاین.شود

.شودمیآنشکنندگیواستخوان
کادمیمهبآلودهشالیزارازکهاستبرنجیازتغذیهبیماری،اینعلت
تا10انانسبدندرکادمیمبیولوژیکیعمرنیمه.....باشدآمدهبدست
درتاکشدمیطولسال20حدودیعنیاستشدهگزارشسال30

درشدهجذبکادمیممقدارنصفکادمیم،بیشترافزایشعدمصورت
دربدندرشدهجذبکادمیمدرصد50.شوددفعطبیعیبطوربدن،
.استتمتفاوخاک،کادمیمسرچشمه....نمایدمیتجمعکلیهوکبد
افزودهخاکبهفسفاتهکودهایهمراتوجهیقابلمقداربهعنصراین
....وشودمی

:نتیجه
درهمژهویجایگاهونقشدارایپرمصرفغذاییعنصرعنوانبهفسفر
امکانفرفسبدونگیاهحیاتیفرآیندهای.باشدمیخاکدرهموگیاه
خاکدرلولمحفسفرقبولقابلغلظتیکبهدسترسیونبودهپذیر
خاکحاصلخیزیدررافسفرنقشعواملاین.باشدمیمحدودبسیار
.سازدمیمهم
هایخاککلفسفرازکمترمراتببهخاکدرجذبقابلفسفر
جذبقابلفسفرمیزانبرآلیمادهافزایشباولیباشدمیمعدنی
خاک،نشواکعواملتاثیرتحتخاکدرفسفرحاللیت.میشودافزوده
آلی،رفسفوآلیموادرسی،هایکانیکلسیم،وآلومینیومآهن،اثر

ازخاکفسفرافزایش.باشدمی...وخاکازتمیزانوزمانگذشت
کودریقطازیاو(خاکمعدنیفسفرافزایش)شیمیاییهایکودطریق
قایایب.میگیردصورت(خاکآلیفسفرافزایش)حیوانییادامی
زایشافباعثنیزشهریوصنعتیهایفاضالبوسبزکودگیاهی،
فسفریزانمازفسفرآبشوییومحصولبرداشت.شوندمیخاکفسفر
بودهکمحدیبهآنمیزاناخیرمورددرکهچندهرکاهدمیخاک
عناصررسایجذبدرفسفر.شودنمیسببراایتغذیهمشکالتکه

بهقریباتگیاهدرانرژیانتقالفرآیندهایوتمامبودهالزمدیگرغذایی

گیاهجذباوتیمتفهایشکلبهمعدنیفسفر.داردبستگیفسفروجود
فسفاتارتوگیاهجذبقابلفسفریشکلترینعمدهولیشوندمی
H2Po4اولیه

HPo4ثانویهارتوفسفاتو-
یونجذب.باشدمی-2

H2Po4
HPo4یونجذببرابرچندین-

فسفاتافزایش.باشدمی-2
فسفاتجذبافزایشباعثریشهتوسعهسطحافزایشنیزوخاکآلی
.شودمیگیاهتوسط
وکمیفتاباعثعملکرداجزایرویبرمنفیتاثیربافسفرکمبود
ودهایکانواعنامتعادلمصرفدیگرطرفاز.شودمیمحصولکیفی
وضوعماینکهشدهخاکدرفسفرزیادشدنانباشتهموجبفسفره
ادمیمکعنصرجذبکهکندمیفراهمرادیگریایتغذیهمشکالت

Cd))استمشکالتآنازیکیگیاهتوسط.
قبالوریکههمانط)انسانسالمتیدرکادمیمعنصربودنبارزیاندلیلبه
نظرجدیدتفسفرهکودهایتوزیعدرکهشودمیتوصیه(شدگفته
ازتادباشخاکآزموناساسبرزارعینبهکودتحویلوشدهاساسی
شمالشالیزارهایخاکدرمخصوصافسفرهکودهایرویهبیمصرف
استادزیآنهادرکادمیمحاللیتوداشتهاسیدیخاصیتکهکشور
.آیدعملبهگیریجلو

منابع
، تغذیه و متابولیسم گیاهان ،رشت، انتشارات(1371)حق پرست تنها، محمد رضا-1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
ی توصیه بهینه کودی برای محصوالت زراع(.1379.)سعیددرودی، محمد و همکاران-2

نشر آموزش کشاورزی-195نشریه شماره-و باغی استان گیالن
انتشارات دانشگاه تهران-، حاصلخیزی خاک،تهران(1374)ساالر دینی، علی اکبر-3
(.  جلد دوم)اصول تغذیه گیاه(. 1367)ساالر دینی، علی اکبرو مسعود مجتهدی-4

مرکز نشر دانشگاهی.تهران
-، اصول بهزراعی برنج،چاپ اول(1383)سلیمانی، عبداهلل و بهمن امیری الریجانی-5

انتشارات آرویج-تهران
، تکنولوژی برنج  (1387)صابر همیشگی، سید محمد و محمد بابا اکبری ساری-6
طبیعی ، انتشارات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع(کاشت، داشت و برداشت)

کشور
تولید ، چگونگی استفاده از کود های شیمیایی در افزایش(1375)فالح، ولی محمد -7

نشر آموزش کشاورزی وابسته به معاونت آموزش و-2نشریه فنی شماره . برنج در ایران
(وزارت کشاورزی)تجهیز نیروی انسانی سازمان تات 

ی ، بازنگری مدیریت تغذیه گیاه برنج و حاصلخیز(1378)شهدی کومله، عباس-8
خاک شالیزار، انتشارات مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی گیالن

، کودها و (1370)ملکوتی، محمد جعفر و سید عبدالحسین ریاضی همدانی-9
حاصلخیزی خاک، تهران، مرکز نشر دانشگاهی

. مصرف کود در اراضی فاریاب و دیم(.1367)ملکوتی، محمد جعفرو مهدی نفیسی-10
دانشگاه تربیت مدرس-تهران
اثرات سوء (1379)ملکوتی، محمد جعفر ومنصور ترابی و سید جالل طباطبایی-11

نی ،نشریه ف(قسمت اول)کادمیم و روشهای کاهش غلظت آن در محصوالت کشاورزی
نشر آموزش کشاورزی.87شماره
تعیین حد بحرانی عناصر غدایی (. 1376.)ملکوتی، محمد جعفرو محمد نبی غیبی-12

کشاورزینشر آموزش. کرج. محصوالت استراتژیک و توصیه صحیح کودی در کشور
شیمی خاک ،تهران، مرکز نشر دانشگاهی( 1366)مجللی، حسام -13
انتشارات -، مبانی خاک شناسی،تهران(1374)محمودی، شهال و مسعود حکیمیان -14

دانشگاه تهران
جنبه های حاصلخیزی )کلیات خاکشناسی، جلد دوم ( 1367)نقشینه پور، بیژن -15
چاپ سوم ، اهواز، مرکز انتشارات و چاپ دانشگاه شهید چمران اهواز(خاک
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ووتدرسیتوروغنبررسیکاراییپایریپروکسیفن
کنترلسفیدبالکپنبه

الهیجانکارشناس مدیریت جهاد کشاورزی -محمد کریمی مریدانی

مقاله علمی

میخسارتآمدنواردموجبگیاهیزایبیماریهایویروسانتقالباکهاستایگلخانهآفاتمهمترینازیکیپنبهبالکسفید
از.دهدمىاهشکراپنبهعملکردکیفىوکمّىنظرازودادهنشانمقاومتخودازشدتبهشیمیایىسمومبرابردرآفتاین.شود

تزیسمحیطزدنهمبرکمترجملهازویژهخصوصیاتداشتندلیلبهBiorationalکشهاىحشرهکهاستبراینعمومىباورآنجاکه
ابگلخانهیکدرآزمایشات.شداستفادهشاهدتیماروغلظت5درسیتووتروغنوفنپروکسىپایرىازهستندمطلوبىکشهاىحشره
تخمکامل،حشرهبراىفنپروکسىپایرىLC50مقدار.شدندانجامساعت8:16نوریدورهو60±5رطوبتCₒ1±25دماییشرایط
براىسیتوویتروغنLC50.گردیدتعیینلیتربرگرممیلی11/4716و1086،45/0451ترتیببهپنبهبالکسفیدنابالغومراحل
آمدهتدسبهنتایجبهتوجهبا.شدبرآوردلیتربرگرممیلی674/7002و1554،884/7920ترتیببهنابالغمراحلوتخمکامل،حشره
سفیددیریتیمهایبرنامهدرتوانمیآمدهدستبهنتایجاز.داردبیشتریاثراتآفتایننابالغمراحلرویفنپروکسیپایری
.نموداستفادهمزارعدرپنبهبالک
کنترلسیتووت،روغنفن،پروکسیپایریسنجى،زیستپنبه،بالکسفید:کلیدىهاىواژه

:چکیده

36

Hemiptera:Aleyrodidae)()Bemisiaعلمىنامباپنبهبالکسفید
tabaci Gennadius)عنوانبهجهانکشورهاىازبسیارىوایراندر

بهوبودهخوارچندآفتاین.(2)استشدهشناختهپنبهیکدرجهآفت
مامتدرتقریباًایراندروکندمىحملهگیاهىخانواده75ازگونه500

ازاستفاده.(14)داردفعالیتمغاناستثناىبهپنبهکشتمناطق
آنازکهبردارددررامشکالتىآفتاینعلیهشیمیایىکشهاىحشره
ویعىطبتعادلخوردنهمبهمحیط،درسموماینبقایاىتوانمىجمله
لفمختمراحلکهآنجایىاز.بردنامراطبیعىکنترلعواملانهدام
بیورشنالومسماندشدهمقاومزیادىکشهاىحشرهبهپنبهعسلکزیستى

(Biorational)کشهاىحشرهبامتفاوتتأثیرنحوهنظرازکهرا
.(24)دهندمىقرارتاییدموردبیشترهستنددیگرسنتتیک

موردخاصىتآفکنترلبراىکههستندبیولوژیکىموادترکیباتاین
دهزنموجوداتدیگرروىبارزىتأثیروگیرندمىقراراستفاده

مشابهجوانى،هورمونهاىشبهترکیباتایناز.ندارندغیرهدف
زدههمبهراحشراتهورمونىتعادلونمودهاثرحشراتهورمونهاى

یباتترک.نمایندمىایجادمرفولوژىنظرازاساسىتغییرات(3)و(8)
راىبکمىسمیتونمودهعملانتخابىحشراترشدکنندهتنظیم

کشهاشرهحسایربامقایسهدرآنهامحیطىسازگارىودارندپستانداران
شوندوسیععملطیفباکشهاىحشرهجایگزینتوانندمىواستبیشتر

ورمونهآنالوگهاىنمودنمخلوطباانبارىمحصوالتآفاتکنترل(3)
رارقتوجهموردپایینغلظتهاىدرشدهانبارآردیاغالتباجوانى
.استگرفته

مقدمه
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ترلکنبالپوشانسختواىپروانهآفاتازبسیارىهاغلظتایندر
شودمىدیدهروالمرفوژنتیکىشکلتغییرصورتبهآنهاتأثیر.شوندمى
سلنافرادکلىحذفباعثهندىپرهشبمانندحشراتازتعدادىدر
امپىپى0/1فنپروکسىپایرىامپىپى0/5کاربرد.(21).شوندمىاول

تخمتفریخازجنینىدورهاولیهساعت18طولدرکاربفنوکسى
اماوندشمىتفریخهاتخمترپایینهاىغلظتدروکندمىجلوگیرى

طتوسصحرایىملخهاىمادهموضعىتیمار(16)استزیادالروىتلفات
.(7،4)تاسبودههمراهکشىتخمضعیفاثراتبافنپروکسىپایرى
حشراتترلکنبراىمناطقازبسیارىدرفنپروکسىپایرىازاستفاده
Aonidiellaجملهازشپشکهاوسپردار aurantiiتوصیهمرکباتباغاتدر
نفپروکسىپایرىازنانوگرم%1غلظتکارگیرىبهبا.(18)استشده
تولیدردچشمگیرىافزایشزمینىسیببیدپرهشبالروهاىروىبر

باپنبهبالکسفیدپورگىدومسنکردنتیمار.(17)شودمىایجادفرمون
مرحلهىطبیعرشددرفنپروکسىلیترپایرىدرگرممیلى5تا0/04

کردهجلوگیرىکاملحشراتکلیهظهورازوداشتهاثرپوپاریومى
بهبهمشاغلظتباشدهتیماروپورگىسنسومیندرهمچنین.است
.(12،10)کردجلوگیرىکاملحشراتظهورازدرصد100تا91میزان
Juvenoidalفعالیتکهاستجوانىهورمونشبهیکفنپروکسىپایرى
ازیامستقیمرطوبهپنبهبالکسفیدتخمتفریخازمؤثرىطوربهودارد
اثرکهآزمایشیکدر.(11)کندمىجلوگیرىهامادهبرتأثیرطریق
Encarsiaملشابالکسفیدداخلىپارازیتسهروىفنپروکسىپایرى

pergandiella،E. transvenaوE. formosaکهگردیدمعلومشدبررسى
.Eبراىفنپروکسىپایرى pergandiella،براىامنE. transvenaًامننسبتا

.Eبراىو formosa روغنکاربرد.(15)استسمىنسبتاً)شفیرهبویژه(
کلیطورهبوگذرانیزمستانحالتدرنباتیشپشکهایکنترلبرای
ونفرموالسیدرمعمولطوربهروغنها.استموثرحشراتتخممرحله
با.(5)وندشمیاستفادهچسبانندهوکنندهپخشعنوانبهکشهاآفت
عسلکنابالغمراحلرویسیتوویتروغنهزاردر4غلظتبردنبکار
توسط2010سالکهتحقیقیدر.(25)شدحاصلمطلوبینتایجپنبه

حشرهبرایسیتووتروغنLC50،شدانجام(13)همکارانونوهحسینی
غنروکهشدمشخصوگردیدتعیینامپیپی140هلوسبزشتهکامل

رواینزا.تاسهلوسبزشتهرویمطلوبیکشندگیاثردارایسیتوویت
بالکیدسفزیستىمختلفمراحلحساسیتبررسىتحقیقاینهدف
.باشدمیسیتووتروغنوبیورشنالکشحشرهبهپنبه

حشرهومیزبانگیاهپرورش–۱
.گردیدانتخابسانتیمتر18ارتفاعو18قطربهپالستیکىگلدانهاى

نگىفرگوجهبذردیگرتعداددروتوتونبذرگلدانهاازتعدادىدر
هاىبوته،توتونوفرنگىگوجههاىبوتهشدنسبزازپس.شدکاشته
شرهحزیادىتعدادنابالغ،تهیهبراى.شدندحذفگلدانهاازضعیف
ازپسهفته4وشدندرهافرنگىگوجهوتوتونگلدانهاىروىکامل

تخم،هیهتبراى.گردیدمشاهدهبرگهاروىزیستىمراحلکلیهرهاسازى
فرنگىوجهگهاىبوتهروىزیادتعدادبهپنبهبالکسفیدکاملحشرات

اسازىرهازپسروزسه.شدندرهاسازىگلدانهادرشدهکاشتهتوتونو
داراىکههایىبرگوگرفتندقراربررسىموردبرگهابینوکلروسیلهبه

ابانتخآزمایشبراىبودندپورهازعارىوبودهتخمعدد40حداقل
سانتیمتر90ارتفاعوقاعدهدرسانتیمتر70100ابعادبهقفسهایىشدند
روىطورىریزبسیارسوراخبا(مش50)تورىایوپارچهشدساخته
آبیارىبراى.شدپوشیدهخوبىبهآنجوانبهمهکهگرفتقرارقفس
.گردیداستفادهسرمظرفسرىیکاز

استفادهموردترکیب-۲
(TigerR)و(SumilarvR)تجارینامهایبافنپروکسىپایرى-1
امولسیون:فرموالسیون.استموجود(AdmiralR)و(NemsisR)و

میزانحشراترشدهاىکنندهتنظیم:گروه%10مؤثرهمادهباغلیظ
ساخت.بودهکتاردرلیتر0/5-0/7:پنبهآفاتبرعلیهشدهتوصیه
ژاپنSumitomo:شرکت

بهونندهکخیسکننده،پخشامولسیفایر،داراى:سیتوویتروغن-2
.آلمانBASF:شرکتساخت.بودخالصصددرصدمایعصورت

:الزمهاىغلظتمحدودهتعیینآزمایش-۳
ومرگکهبودسمهاىغلظتازاىدامنهتعیینآزمایش،اینازهدف

براى.(22)نمایدایجادنظرموردجمعیتدردرصد75و25معادلمیرى
تغلظعنوانبهراسمشدهتوصیهغلظتمحدودهاینکردنمشخص
5اصلهفبادیگرغلظتچهارآوردنبدستبراىوگرفتهنظردروسط
وسطدحغلظتپایینغلظتدووحدوسطغلظتباالىغلظتدوبرابر

یکوسمىمحلولازغلظت5بامقدماتىآزمایشهاىشدندانتخاب
هاىغلظتمقدماتىهاىغلظتروىاز.یافتندانجام)آب(شاهدتیمار
ازتفادهاسباشاهدتلفاتدرصدآزمایشهاهمهدر.گردیدندمحاسبهاصلى
.)1)شداصالحآبوتفرمول

:املکحشرهرویترکیبدوکشیحشرهاثربررسی–۴
ازدنشجدا،بدونرافرنگىگوجهوتوتونازبرگهایىآزمایش،جهت
کشحشرهنظرموردغلظتازلیترمیلى500درثانیه5مدتبهگیاه،
کهمصرفیکبارظروفداخلآنهاشدنخشکازبعدوکردهورغوطه
باآندهانهودبوشدهتعبیهدمبرگگرفتنقراربراىشیارىآنکنارهدر

عسلککاملموردحشراتدر.(19)گرفتندقرارشدمىمسدودتورى
سپسودهگردیآورىجمعکاملحشرهتعدادىآسپیراتورباابتداپنبه
ازبعدساعت24کاملحشراتمیرومرگ.شدندمنتقلظروفبهآنها

درفنپروکسىپایرىشدهاستفادهغلظتهاى.گردیدشمارشآزمایش
درسیتوویتوامپىپى3470و130،300،680،1540غلظتهای
غلظتهر.بودندامپىپى29360و100،410،1710،7090غلظتهای
برای.رفتکاربه(آب)شاهدتیمارآزمایشهردروبودتکرار5داراى
.شداستفادهآبازغلظتهاکردنرقیق
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:خمتمرحلهرویترکیبدوکشیحشرهاثربررسی-۵
بدوند،بودنتخمکافىتعدادداراىکهبرگهایىابتداآزمایش،جهت

کشحشرهغلظتازلیترمیلى500درثانیه5مدتبهگیاه،ازشدنجدا
ظروفداخلدرآنهابرگهاشدنخشکازپس.(20)شدندورغوطه
پروکسىیرىاپبراىاستفادهموردغلظتهاى.گرفتندقرارمصرفیکبار

براىشدهاستفادهغلظتهاىوامپىپى320و10،20،60،130فن
براى.بودندامپىپى16590و50،210،900،3870سیتوویتروغن

درشاهدتیماریکعالوهبهغلظت5شیمیایىترکیباتاینازیکهر
استفادهموردهاىتخمتعدادداشتتکرار5غلظتهر.شدگرفتهنظر

دورهچون.بودعدد46متوسططوربهتکرارهردرغلظتهربراى
بازازاطمینانجهتتخمومیرمرگ.استروز17-13تخمسیونانکوبا
مدتاینازبعد.گردیدشمارشروز15ازبعدتخمهاهمهشدن

یرزدرحشراتمیرومرگوگردیدهجداگیاهازشدهتیماربرگهاى
استفادهآبازاغلظتهکردنرقیقبرای.گرفتقراربررسىموردبینوکلر

.شد
:ابالغنمراحلرویترکیبدوکشیحشرهاثربررسی-۶

گىشفیروپورگىمختلفمراحلحاویبرگهاىهاآزمایشایندر
محلولازلیترمیلى500درثانیه5مدتبهگیاه،ازشدنجدابدونرا

ظروفدربرگهادقیقه20ازپسوکردهورغوطهنظرموردکشحشره
تیمارازپسروز4تلفاتدرصد.(20)شدنددادهقرارمصرفیکبار
ازپسروز4استروز4-3نابالغمراحلجلدتغییردورهچون)کردن
طمیناناتخمهاهمهتقریباشدنبازازکهشدانجامشمارشکردنتیمار
فنپروکسىىپایربراىشدهاستفادهغلظتهاى.شدمحاسبه(باشیمداشته

وویتسیتبراىاستفادهموردغلظتهاىوامپىپی120و5،10،20،40
5سمومازیکهربراى.بودندامپىپی4660و60،180،530،1570

درلظتغهروشدگرفتهنظردرآبباشاهدتیماریکعالوهبهغلظت
هردرغلظتهربراىنابالغمراحلتعداد.گردیدآزمایشتکرار5

فادهاستآبازغلظتهاکردنرقیقبرای.بودعدد36متوسططورتکرار
.شد

:هادادهتحلیلوتجزیه-۷
افزارنرمازهاستفادبابیشتردقتدلیلبههادادهآماریتحلیلوتجزیه
SAS(24)افزارنرمتوسطنیزنمودارها.شدانجامMicrosoft Excel

.شدندرسم

بررسی تلفات مراحل مختلف زیستی تحت تاثیر سم پایری پروکسی فن–۱جدول

ی تحت تاثیر رابطه لگاریتم غلظت و پروبیت درصد تلفات مراحل مختلف زیست-1شکل
.پیری پروکسی فن

:توویتسیروغنتاثیرتحتپنبهعسلکسنجیزیست
سنجیزیستازحاصلهایدادهپروبیتتجزیهبانیزتحقیقایندر

،تخممرحلهدرصد50کشندهغلظتهایسیتوویتروغنباپنبهعسلک
لگاریتمبینرابطه.(2جدول)گردیدبرآوردکاملحشرهونابالغمراحل
تعیینزیستیمختلفمراحلدرنیزتلفاتدرصدپروبیتوغلظت

نابالغمراحلحاصلههایLC50بررسیبهتوجهبا.(2شکل)شد
که،دادندنشانکاملحشرهوتخممرحلهبهنسبتبیشتریحساسیت

بهتوانمیراکاملحشرهبهنسبتتخمونابالغمراحلبودنحساستر
.دادنسبتسیتوویتروغنتماسیاثرات

نتایج
:فنروکسیپپایریتاثیرتحتپنبهعسلکسنجیزیست

سلکعهایسنجیزیستازآمدهدستبههایدادهپروبیتتجزیهبا
مرحلهدرصد50کشندهفن،غلظتهایپروکسیپایریکشحشرهباپنبه

برآوردحشرهاینکاملحشرهونابالغتخم،مراحل
وبیتپروغلظتلگاریتمبینرابطهمنحنیهمچنین.(1جدول)گردید
بهتوجهبا.(1شکل)شدتعیینزیستیمختلفمراحلدرتلفاتدرصد

حشرهاینبهنابالغمراحلحساسیتتحقیقایندرآمدهدستبهنتایج
بهسبتنهمتخممرحله.باشدمیمراحلسایرازبیشترمراتببهکش

LC50یباالمقدار.استحساسترفنپروکسیپایریبهکامل،حشره
اینبرسماینناچیزاثربیانگرکاملحشرهبرایفنپروکسیپایری
.باشدمیزیستیمرحله
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بحث
ازآمدهدستبههایدادهپروبیتتجزیهبا

حشرهابپنبهبالکسفیدهایسنجیزیست
50ندهکشغلظتهایفن،پروکسیپایریکش

ملکاحشرهونابالغمراحل،تخممرحلهدرصد
همچنین.(1جدول)گردیدبرآوردحشرهاین

وبیتپروغلظتلگاریتمبینرابطهمنحنی
عیینتزیستیمختلفمراحلدرتلفاتدرصد

.(1شکل)شد
حقیقتایندرآمدهدستبهنتایجبهتوجهبا

بهکشحشرهاینبهنابالغمراحلحساسیت
حلهمر.باشدمیمراحلسایرازبیشترمراتب

پایریبه،کاملحشرهبهنسبتهمتخم
باالیمقدار.استحساسترفنپروکسی
LC50املکحشرهبرایفنپروکسیپایری

مییستیزمرحلهاینبرسماینناچیزاثربیانگر
بهنفپروکسیپایریتحقیقایندر.باشد

امل،کحشرهوتخمنابالغ،مراحلبرایترتیب
السکهمشابهتحقیقدر.شدارزیابیسمی
انجام(6)همکارانودکوکتوسط1995

برایرافنپروکسیپایریLC50گرفت
برایوامپیپی51پنبهبالکسفیدتخممرحله

محاسبهامپیپی18آفتایناولسنپوره
تشابهحاضرتحقیقنتایجبانتایجاینکهکردند

دخوآزمایشهاىدرمحققیناینهمچنین.دارد
ناولیکهنمودندگزارشپنبهعسلکروى

باوودهبآفتمرحلهحساسترینپورگىمرحله
آنملتح(پورگىمراحل)حشرهسنرفتنباال
مواردتمامدرویابدمىافزایشسمبهنیز

تمامهبنسبتباالترىتحملداراىپوپاریومها
.بودندپورگىمراحل

مپاشىسموردمستقیماًپوپاریومهاکهحالتىدر
مرحلهبهنسبتبیشترىتحملگیرندقرار

ومهاپوپاریزیرادهندمىانـنشودــخازپورگى

بررسی تلفات مراحل مختلف زیستی تحت تاثیر روغن سیتوویت-۲جدول

.غن سیتوویترابطه لگاریتم غلظت و پروبیت درصد تلفات مراحل مختلف زیستی تحت تاثیر رو-۲شکل

بامقایسهدرآنهاازکیهرکشتنبراىبیشترىسمنتیجهدروبودهبزرگترهاپورهبهنسبت
الیهوجودمتخکمترحساسیتعلتکهکردنداعالممحققیناین.باشدمىالزمهاپورهبا

(9)همکارانوقهاریتوسط2007سالکهمشابهتحقیقدر.باشدمىکوریوننفوذغیرقابل
بسیارفنسیپروکپایریبهپنبهبالکسفیدنابالغمراحلکهشدمشخصگرفتانجام

درحتیفنکسیپروپایریتاثیرکهگرفتندنتیجهآنهاوهستنددیگرمراحلازحساستر
.استموثرپنبهبالکسفیدنابالغمراحلرویکمغلظتهای

یزانمکهموثرندحشرهرشدازمراحلیدربیشترجوانیهورمونآنالوگهایکهآنجااز
اثربالغشرهحمیرومرگدرمستقیمطوربهلذاباشدباالنسبتاهمولنفدرجوانیهورمون
مادهفردتوسطدهشگذاشتهتخمهایبودنعقیمشکلبهبیشترتاثیرشانوندارندچندانی

ونابالغراحلمبودنحساسترسیتوویتروغنباپنبهعسلکسنجیزیستدر.باشدمی
.شدنتیجهکاملحشرهبهنسبتتخم

روغنLC50میزان(13)همکارانونوهحسینیتوسطشدهانجاممشابهتحقیقدر
وامپیپی2580ترتیببهگلخانهبالکسفیدتخممرحلهوکاملحشرهبرایسیتوویت

درمشابهمراحلرویسیتوویتروغنLC50میزانباکهگردیدگزارشامپیپی1310
دسفینابالغمراحلبرایسیتوویتروغنLC50میزانهمچنین.داردتفاوتپنبهعسلک

مشابهمرحلهبرایشدهمحاسبهLC50میزانباکهشدمحاسبهامپیپی250گلخانهبالک
.داردتفاوتپنبهعسلک
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مویدوشدبامزبورهایگونهبیناختالفازناشیتواندمیتفاوتاین
وتخممراحلسیتوویتروغنبهحساسیتنظرازکهاستمطلباین
گلخانهالکبسفیددرمشابهمراحلبهنسبتپنبهعسلککاملحشره
گلخانهبالکیدسفبهنسبتپنبهعسلکدرنابالغومراحلبودهحساستر
.باشدمیمقاومتر
نابالغمراحلمورددرراسیتوویتLC50میزان(25)ولیزادگانهمچنین
حقیقتایننتیجهباکهکردمحاسبهامپیپی518/0529پنبهعسلک
درتفاوتعلتبهتواندمیشدهمشاهدهتفاوتوباشدمیمشابه
ازحاصلهایجنتبراساس.باشدحشراتبامبارزهسابقهوحشرهبیوتیپ
کهرفتگنتیجهتوانمىپژوهشگرانسایرهاىبررسىوحاضرتحقیق
استعدادتارىرفوبیولوژیکىخاصشرایطدلیلبهپنبهبالکسفید
.داردراسموماکثربرابردرشدنمقاومبراىزیادىبالقوه
صحیحىمدیریتاصولاعمالباوتردقیقدیدبابایستىجهتایناز
استآفتىنبهپعسلکشودپرداختهآنجمعیتانبوهىکنترلبهنسبت
چونواستبودهمطرحغالبآفتصورتبهایراندرزیادسالیانکه
معر درهمیشهداردفعالیتمهممحصوالتبرروىعموماً
دیدهپبروزمسالهایناستداشتهقرارمتنوعومکررهاىسمپاشى
.استکردهتسریعآندرراسمومبرابردرمقاومت
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استفادهازپروبیوتیکهادرآبزیپروری

دکاووس، ایرانمحمد رضا بیواره، دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنب
حجت اهلل جعفریان، دانشیار گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

مقاله علمی

چکیده
سـترده ایـن صـنعت    با توجه به اهمیت آبزی پروری به عنوان یکی از سریع الرشد ترین بخش های تولید کننده غذا در سطح جهان و رشد گ

سـب درآمـد   تجارت، ایجاد اشتغال و کٔ  در طول سال های اخیر در اکثر نقاط جهان، آبزی پروری جهانی به عنوان یک قطب مؤثر درزمینه
عیـت هـای   شناخته می شود؛ اما دراین بین، یکی از مشکالت اساسی این صنعت در معـر  بـودن موجـودات آبـزی در برابـر عوامـل و موق      

ی گردد؛ که نتیجه آن استرس زا است که این موضوع باعث تضعیف سیستم ایمنی آن ها و همچنین افزایش قابلیت بروز بیماری در ماهیان م
ی فعـال در ایـن   اجتماعی مردم محلـی  در بسـیاری از کشـورها   -درنهایت باعث متأثر ساختن هر دو وضعیت توسعه اقتصادی و اقتصادی 

تم های پـرورش  در طول سال های اخیر کنترل بیماری ها در صنعت آبزی پروری به عنوان یکی از معضالت اساسی سیس. صنعت می گردد
ی و ترکیبـی و  متراکم این صنعت بخصوص در دوران حساس الروی از طریق استفاده از روش های مختلف سنتی، مواد شـیمیایی مصـنوع  

ت کش هـا باعـث تکامـل    استفاده از این قبیل محصوالت مانند مواد ضد میکروبی و آف. همچنین بکارگیری آنتی بیوتیک ها انجام شده است
لـوگیری از بـروز   درنتیجه نیاز به استفاده از روش های جایگزین ضروری تر بـرای ج . مقاومت باکتری ها در برابر این محصوالت شده است

رده ای نیز در خصوص در این زمینه تا به امروز مطالعات گست. تلفات عظیم اقتصادی در صنعت آبزی پروری بیش ازپیش احساس می گردد
یکـی از ایـن   . ته اسـت استفاده از راهکارهای جدید جهت مقابله با عوامل بیماری زا و افزایش کیفیت پرورش آبزیان مورداستفاده قرارگرف
در مطالعـه حاضـر سـعی    . دراهکارهای پیشنهادی استفاده از افزودنی های غذایی از قبیل پروبیوتیک، پربیوتیک و سین بیوتیک هـا مـی باشـ   

از پرکـاربردترین  شده تا مروری مختصر دربـاره تـأثیرات اسـتفاده از پروبیوتیـک هـا و نتـایج اسـتفاده از ایـن محصـوالت بـه عنـوان یکـی            
اسـخ ایمنـی و   بیوتیک ها در پرورش آبزیان در خصوص نقش آن ها در عملکردهای رشد، دامنه نوسانات اسـترس، میکروبیوتـای روده، پ  

.سالمت عمومی موجودات آبزی پس از ذکر تاریخچه استفاده از این محصوالت موردبحث و بررسی قرار گیرد
آبزی پروری، پروبیوتیک، بیماری، ایمنی، سالمت، رشد، استرس:کلماتکلیدی

:چکیده
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رایبتقاضانزدیکآینده ایدرجهانجمعیتافزایشبهتوجهبا
تقاضاافزایش.(1)میابدافزایشبیش ازپیشسالموباالباکیفیتغذای
تاهشدسببدریاازماهیصیدکاهشهمچنینومناسبغذایبرای
توسعه.مباشیشاهدآبزی پروریصنعتتوسعهدرراچشمگیریرشد
.استبرخورداربسزاییاهمیتازکشورهاآبزی پروریصنعت
کهتاسدادهنشانزمینهایندرمختلفکشورهایتجارببطوریکه

مقدمه
شورهایکبخصوصوکشورهاغذاییامنیتبهمی تواندآبزی پروری
ازیکیبه عنوانصنعتاین.(2)کندزیادیکمکدرحال توسعه
یکبااغذتولیدکنندهبخش هایالرشدترینسریعوامیدبخش ترین

برایقاضاتافزایشجهتهانیازرفعرساندنانجامبهبرایقویپتانسیل
آماریداده هایبامطابقبطوریکه(3)می شودشناختهآبزیغذاهای
مقدار2014سالدر(FAO)مللسازمانکشاورزیوخواروبارسازمان
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روریآبزی پبخشسهمکهاستبرداشت شدهماهیتنمیلیون167/2
بارابربارزشیتولیدمقداراینکهشدگزارشتنمیلیون73/8حدود
.استداشتهدالرمیلیارد160/2

، (میلیـارد دالر 19)تن مربوط به نـرم تنـان   میلیون 16/1از این مقدار تولید 
تن میلیون 7/3، (دالرمیلیارد 36/2)میلیون تن مربوط به سخت پوستان 6/9

میلیـارد  3/7)مربوط به سایر جانوران آبزی از قبیل قورباغـه و الک پشـت   
میلیـارد  99/2)تن مربوط بـه ماهیـان خـوراکی اسـت     میلیون 49/8و ( دالر
رف که تقریبًا تمـام ماهیـان تولیدشـده در بخـش آبـزی پـروری صـ       ( دالر

شـامل  این مقدار تولید در بخش آبزی پروری. مصارف انسانی شده است
ــد 44/1 ــید و     درص ــای ص ــش ه ــده از بخ ــت آم ــه دس ــدات ب ــل تولی از ک

درصـد در مقایسـه بـا سـال هـای      2اسـت کـه   2014آبزی پروری در سال 
در (. 4)رشـد داشـته اسـت    2004درصد در مقایسـه بـا سـال    13و 2012

ت تولیـدات  همین ارتباط، با افزایش قابلیت تجاری سازی و بهبـود وضـعی  
یط آبزیان پرورشـی، بـروز بیمـاری هـای مختلـف و وخـیم تـر شـدن شـرا         
ظهـور  زیست محیطی به عنوان یک مشکل بزرگ در مزارع پرورش ماهی

ا ؛ بنابراین بـرای توقـف و یـ   ( 5)و باعث تلفات عظیم اقتصادی شده است 
کاهش ایـن اتفاقـات نـامطلوب در پـرورش الروهـای ماهیـان، بـه عنـوان         
( 6)م مهم ترین معضل در پرورش بخصوص سیسـتم هـای پـرورش متـراک    

ی ممکن است از افزودنی های خاصی برای مکمل سازی جیره هـای غـذای  
ــرای پیشــگیری و کنتــرل عوامــل ( 7)اســتفاده شــود  بــه همــین منظــور، ب

ار تجـاری  بیماری زا بحث استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنـوان یـک راهکـ   
ــه اســت   ــتفاده قرارگرفت ــر مورداس ــه اخی ــتفا. مطــرح و در طــول ده ده اس
زا در برابـر  طوالنی مدت از آنتی بیوتیک ها باعث مقاوم شدن عوامل بیماری
تری هـای  مواد آنتی باکتریال شد اما نکته مهم تـر وجـود خطـر انتقـال بـاک     

ضـمن آنکـه اسـتفاده از    (. 3)مقاوم از موجودات آبزی بـه انسـان هـا بـود     
رفـتن  آنتی بیوتیک ها بـرای خـود موجـودات آبـزی نیـز بـه علـت از بـین        
اهیـان  فلورمیکروبی دستگاه گوارش و تجمـع ایـن مـواد در بافـت هـای م     

ه بـه ایـن   بـا توجـ  . برای مصارف انسانی نیز خطرناک تشخیص داده شدند
مت در ایـن  موارد، استفاده از مواد غیر آنتی بیوتیکی بـرای مـدیریت سـال   

ایده جدیدی کـه در ایـن رابطـه    (. 8)حوضه مناسب تر تشخیص داده شد 
ن بیوتیـک در  مطرح شده است اسـتفاده از پروبیوتیـک، پربیوتیـک و سـی    

استفاده از این مکمل هـای غـذایی ضـمن    (. 9)جیره غذایی ماهی می باشد 
ن عوامـل  ایجاد محافظت غیراختصاصی در برابر عوامـل بیمـاریزا بـه عنـوا    

پروبیوتیـــک هـــا (. 10)ارتقـــاء دهنـــده رشـــد نیـــز فعالیـــت مـــی کننـــد  
جـودات  میکروارگانیسم های مفیدی هسـتند کـه در دسـتگاه گـوارش مو    

تی و زنده به صورت کلونی درآمده و اثرات مفیـد و سـودمندی بـر سـالم    
 هـایی ماننـد  پروبیوتیک هـا بـا تولیـد ویتـامین    همچنین . دارندرشد میزبان 

B2 ایط تغذیه ای و تجزیه ترکیبات غیرقابل هضم، اشتها را تحریک و شر
(.11)بهتری را در ماهای ایجاد می کنند 

بــه کــارگیری بــا توجــه بــه انجــام تحقیقــات گســترده در خصــوص       
ــر عملکردهــای رشــد،   ــایپروبیوتیــک هــای مختلــف ب روده، میکروبیوت

تلـف  پاسخ های ایمنی و وضعیت سالمت موجود میزبان در گونه هـای مخ 
ر بررسی اثرات استفاده از این محصـوالت د ( 12)ماهیان و سخت پوستان 

دی از جنبه های جدیـ آبزیان می تواند جیره های غذایی گونه های مختلف 
و کاربری این مواد افزودنـی سـودمند در آبـزی پـروری را روشـن نمـوده      
ت و مشخص کند که وجود یا عدم وجود این محصوالت چه اثـرات مثبـ  

.یا منفی بر کارایی پرورش آبزیان خواهد داشت

پروبیوتیکها
پروبیوتیکهاتعریفوتاریخچه
زبانبه"برای"معنایبهProکلمهدوترکیبازپروبیوتیکواژه

bioticهواژویونانیزبانبه"ازقبل/مقابلدر"معنایبهوانگلیسی
معنایبهBiosاسمبازگوکنندهکهیونانیزباندرصفتیکبه عنوان
براییمعنبهپروالیفشکلبهدرمجموعواست؛شدهمشتقزندگی
نعکس کنندهمپروبیوتیکواژهریشه یابیاین.استتعریف شدهزندگی
محلویسممکانفهممبنایبراخیرسال هایطولدرپیشنهادشدهتعاریف
دراررفتطرزهمچنینودادنقراراختیاردرروش هایوفرم هافعالیت،
بارننخستیبرایانجام شدهمطالعاتاساسبر.(13)ارائه شده اندمیزبان ها
اساسبر.استارائه شده(1953)کوالتتوسطپروبیوتیک هاتعریف
موردنیازیآلغیریاوآلیمکمل هایبه عنوانپروبیوتیک هاتعریفاین
وءتغذیهسدچارکهشدندمعرفیبیمارانیبهسالمتیبازگرداندنبرای
،خوراکیگیاهاندرمعمولشکلبهغذاییمکمل هایاین.(14)بودند
بامرتبطوادمدیگروآنزیم هاآروماتیک،ترکیباتویتامین ها،شکلبه

اجزاءو هاباکتریشاملکهدارندحضورحیاتمتابولیکیفرایندهای
یرندمی گقراراختیاردرگیاهانطریقازوهستندآن هاتشکیل دهنده

ازاستفادههبغیرمستقیماشارهنخستینبه عنوانشایدتعریفاین.(15)
ورجینعدبسالیک.باشدپروبیوتیکشکلبهمیکروارگانیسم ها

ملهازجپروبیوتیکیجیره هایازاستفادهکهدادپیشنهاد(1954)
اشتهدهمکاریبدنمیکروبیتعادلدرمی تواندتخمیری،محصوالت
توسطانجام شدهدرمان هایبامشابهصورتاینغیردر.(16)باشد

ازنیز(1955)کولببودخواهندهمراهجانبیعوار باآنتی بیوتیک ها
ایندراشاره شدهمواردازبرخیبطوریکهکردحمایتپیشنهاداین

.(17)می باشداستنادقابلنیزامروزهتعریف
هایفاکتوربه عنوانراپروبیوتیک ها(1965)ولاستیلولی لیبعدها،

رفیمعمیکروارگانیسم هاتوسطتولیدشدهورشدتسریع کننده
عادلتحیاتی،روش هایطریقازفعالیتتشخیصازپس.(18)نمودند
بومییمیکروارگانیسم هاتوسط)میزبانرشدتحریکومیکروبی
میزبانایمنیاسخپتعدیلبرایپروبیوتیک هاپتانسیل،(گوارشدستگاه
آن هاتعریفاساسبر.شدارائه1973سالدرکوکفوجیوتوسطنیز

برابرردمقاومتایجادباعثکههستندترکیباتیپروبیوتیک ها،
م هایمیکروارگانیسرشدازولیمی شوندمیزبانموجوددرعفونت ها
in vitroهاپروبیوتیکزمان،ایندربنابراین؛(19)نمی کنندجلوگیری 
وتفاوتمعملکردهایبامیکروارگانیسم هایییاوترکیباتبه عنوان
یرغمسیرهایطریقازسالمتبردنباالوحمایتتجدید،درسهیم
1974السدر.شدندمطرحمیکروبیرقابت هایوتعارضاتبهوابسته
میزباندموجوومیکروارگانیسم هابینبرهم کنشبهتوجهباپارکر
اوتعریفطبق.دادانجامپروبیوتیک هاازمجددیتعریف

:پروبیوتیک ها دروندسودمنتأثیراتباعناصریاومیکروارگانیسم ها"
گوارشاهدستگفلورمیکروبیمی توانندکههستندجانداریکبدن
دراستممکنتعریفاین".(20)می دهندقرارتأثیرتحترااو(روده)

گوارشدستگاهسالمتیدرزمینهپروبیوتیک هابهمستقیماشارهنخستین
حاویجیره هایتأثیرپیشنهادباارتباطدر(1954)ورجینتوسط

بدنمیکروبیعادلتصیفتودررودهفلورمیکروبیبهنسبتپروبیوتیک
.باشدمطرح شدهنیز
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آبزیپروریدرپروبیوتیکهاتعریفتاریخچه
درروبیوتیکیپمیکروارگانیسم هایبه کارگیریدرزمینهتحقیقاتشروع

عاتاطالکسببرای)بازمی گرددقبلدههسهحدودبهآبزی پروری
صنعتدر.(13()شودرجوع(1999)گاتسوپمقالهبهبیشتر

هککردندپیش بینی(1980)تاگاویاسودابارنخستینبرایآبزی پروری
بلکهاغذبه عنواننه تنهاکهشدخواهندیافتباکتری هاییآیندهدر

ننده هایفعال کوماهیانبیماریبیولوژیککنترل کننده هایبه عنوان
آبزیگونه هایدر.(33)کرداستفادهآن هاازمی توانغذاییموادچرخه

موجودایفعالیت هواکوسیستمبادرون گروهیبرهم کنش هایعلتبه
موجوددربدنخارجوداخلیمیکروبیجمعیتبینمرزیهیچمیزبان
کهدادگزارش(1990)کاهیلاساسهمینبر.(34).نداردوجودآبزی

معیتجترکیببرآبیمحیط زیستدرحاضرباکتری هایجمعیت
ثرمؤبالعکسوآبزیموجوداتگوارشدستگاهفلورمیکروبی

کهدادندپیشنهادنیز(2000)همکارانوورشوئر.(35)است
ازکه باشندمیمطرحکمکیمیکروارگانیسم هایبه عنوانپروبیوتیک ها

طریقازمیزبانبهوابستهمیکروارگانیسم هایجمعیتاصالحطریق
ریقطازمغذیموادارزشبردنباالیاوغذاازاستفادهبهبودتضمین
بردناالبطریقازیاوبیماریحالتبهنسبتمیزبانپاسخافزایش
 هاپروبیوتیکنیزاخیراً.(28)دارندمیزبانبرمفیدیتأثیراتآن هاکیفیت
میکروبیسلولیکازبخشییاومردهزنده،جزءبه عنوان

 هایمحیطآبدریاغذاییجیرهدرآن هاازاستفادهکهتعریف شده اند
درقاومتمبردنباالطریقازمیزبانموجودبرسودمندینتایجپرورش

غذا،یبهینه سازرشد،عملکردهایاستاندارد،سالمتبیماری ها،برابر
ریقطازاستممکنویژگی هااینکهدارندتلورانسپاسخواسترس

حاصلآنمجاورمحیطیاومیزبانموجوداتمیکروبیتعادلبردنباال
بهازنیمیکروارگانیسم ها،اینبه کارگیریاصلیدلیل.(36)گردد

مراحلردبقاءمشکلدرمانبرایپیشگیری کنندهجایگزینروش های
ازاستفادهتقابلیوموفقیت.بودمتراکمپرورشسیستم هایدرمختلف

انیسم هایمیکروارگانتخابدراهلیحیواناتوانسانیپروبیوتیک های
درولیهاتحقیقاتبه ویژهآبزیان،پرورشسیستم هایدرآزمایش شده

انسانیفمصارمشکلامکانحدتاراه حلاین.بودتأثیرگذارزمینهاین
داشتندبزیآحیواناتبرمتفاوتیتأثیراتامانمود؛برطرفراآبزیاناز
استفادهسیبرردرزمینهبیشترتحقیقاتانجامبهمنجرموضوعاین.(37)

دنشآشکارباعثکهشد؛آبزیموجوداتبومیفلورمیکروبیاز
درگوارشدستگاهطبیعیفلورمیکروبیدرموجودتفاوت های
درانجام شدهبررسی هایومطالعاتدرزیخشکیوآبزیموجودات

انیسم هامیکروارگازوسیعمحدودهیکدراصلیپروبیوتیک هایمورد
,Aeromonasگونه هایشامل Alteromonas, Enterobacter,

Flavobacterium, Pseudomonas,Pseudoalteromonas,
Phaeobacter, Roseobacter, Shewanella, Vibrio,
Arthrobacter,Bacillus, Clostridium, Micrococcus,

LAB, DebaryomycesوSaccharomycesشیوه هایدر
به کارگیری.(27،29،38،39،40،41،42)شدآبزی پروریمختلف

تعدیلالمثبرایمفیدتأثیرچندینآبزی پروریدرپروبیوتیک ها
توسعهورشدبقاء،افزایشهمچنینوایمنیسیستمورودهفلورمیکروبی

داشتهراههمبهبیماریبرابردرمقاومتومغذیموادازاستفادهقابلیت
.(40،43)است

پروبیوتیکیمیکروارگانیسمهای
پیشگیری،درمانبه عنوانمتداولشکلبهپروبیوتیک هاازاستفادهامروزه

به عنوانهمچنینوآبزی پروریدررشدمکمل هایوبیماریبروزاز
.(3)می گیردقرارمورداستفادهانسان هاسالمتبرایکاربردیغذای

تعدادومنفیرمگباکتری هایمثبت،گرمباکتری هایشاملپروبیوتیک ها
ک هایجلبوباکتریوفاژهامخمرها،قبیلازارگانیزم هادیگراززیادی

اضافههمچنین(2013)همکارانوPandiyan.(48)هستندتک سلولی
وLactobacilliقبیلازاسیدالکتیکباکتری هایکهکردند

Bifidobacteriaقرارتفادهمورداسپروبیوتیکبه عنوانوسیعبه طورکه
گرمباکتری هایبرخی.(3)دارندحضورسالمماهیانرودهدرمی گیرند

نیزStreptococcusوBacillus،Enterococcusمانندمثبت
دستگاهروبیفلورمیکدرحاضرمعمولپروبیوتیک هایبامشابهفعالیتی

هوازیغیرمنفیگرمباکتری هایآنکهضمن.(49)دارندگوارش
هایتیکبیوسیموسخت پوستانوماهیانگوارشدستگاهدراختیاری

حارهقمناطگیاه خوارماهیانگوارشدستگاهخلفیقسمتدرهوازیغیر
.(3)هستندغالبشکلبه

پروبیوتیکهاانواع
:(10)می شوندطبقه بندیدستهدودربه طورکلیپروبیوتیک ها

خوراکیپروبیوتیک های-1
شکلهبمی توانراداده شدهشکلتغییرقارچ هایوباکتری هاازبرخی

وزندهیغذایذخایربهدادنقرارپوشینهدریاوشدهپلتغذایبامخلوط
رایبپرورشتحتحیوانمورداستفادهغذایدرمستقیمشکلبهیا

ضرورییفلورمیکروببردنباالومختلفبیماری هایبروزازجلوگیری
ک هایپروبیوتیزیستنقابلیت.(50)قراردادمورداستفادهگوارشدستگاه

قراررسیموردبرحیواناتغذایدرقبلازبایستیداده شدهشکلتغییر
ازاستفادهزمینهایندرانجام شدهمطالعاتازدریکی.(10)گیرد

ماهیانبچهاییغذجیرهدرپروبیوتیکبه عنواناسیدالکتیکباکتری های
Gadus)اطلساقیانوسکادقدانگشت morhua)شدنبهترباعث
.(51)شداین گونهدرایمنیپاسخوبقاءرشد،قابلیت

پروبیوتیک های مورد استفاده در آب-2
پروبیوتیــک هــای مــورد ( 2003)و همکــاران Prasadبــا گــزارش مطــابق 

ــک و       ــای ارگانی ــودگی ه ــاهش آل ــرای ک ــوان ب ــی ت ــتفاده در آب را م اس
 هـای  آالینده های متنـوع در آب از طریـق بـه کـارگیری مسـتقیم در محـیط      

ایـن پروبیوتیـک هـا از طریـق     (. 49)پرورش متوسط مورد اسـتفاده قـرارداد  
یـت آب  تبدیل مواد ارگانیک به واحـدهای کوچـک تـر باعـث بهبـود کیف     

کـوز و  شکسته شدن مواد ارگانیک خارج شدن موادی مثـل گلو . می شوند
اده قـرار  آمینواسیدها که به عنوان غذا برای بـاکتری هـای مفیـد مـورد اسـتف     

اد می گیرند را آسان تر کـرده و باعـث کـاهش فشـار حاصـل از تجمـع مـو       
. ی می شـود ارگانیک و ایجاد محیط زیستی هم راستا با محیط مزرعه پرورش

می توانند مـواد ارگانیـک    Bacillusپروبیوتیک های باکتریایی مانند گونه 
تبــدیل طریــق و از ایــن طریــق فاضــالب هــای ارگانیــک را در Co2را بــه 

ری هــای همچنــین اســتفاده از بــاکت. سیســتم هــای آبــی بــه حــداقل برســانند
نیتریــت و نیترفیکاســیون کننــده باعــث کــاهش مقــادیر زیــادی از نیتــرات،

ــه      ــوع منجــر ب ــن موض ــه ای ــوند؛ ک ــی ش ــرورش م ــیط پ ــاک آب مح آمونی
خالص سازی آب در هجری ها و درنتیجه باال بردن نـرخ بقـاء در الروهـا و   

(.53، 52)افزایش رشد آن ها می شود 
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آبزیپروریدرپروبیوتیکاهمیت
برزیادیاتتأثیرآبزی پروریصنعتدراستفادهموردپروبیوتیک های

موادبارکاهشباعثمحصوالتاینبطوریکه.دارندآبزیموجودات
انیزم هایارگ.می شوندمناسبحدیکدرآبکیفیتماندنباقیوآلی

توسعهنداشتآرزویسادهشکلبهمی توانندنیزمدرنپروبیوتیکی
عمدهیدیکلفاکتوردوآن هازیراکنند؛تکمیلراپایدارآبزی پروری

ه سادگیبرابیماری هابرابردرمقاومتورشدعملکردهایافزایشیعنی
وPrasadارتباطهمیندر.(12)دهندگسترشوبسطمی توانند
Lacticسویهکهدادندگزارش(2003)همکاران Acid Bacteria

استفادهردموباکتریاییهایپاتوژنکنترلدرمی تواندرایجشکلبه
ناخته شدهشپروبیوتیکیارگانیزم هایدیگراین،برعالوه.(49)گیردقرار

م هایسیستدرمتابولیکدفعیموادکاهشبرایBacillusگونهمانند
.گیرندقراراستفادهموردآبی

،Aeromomas،Pesudomonasسویه هایاززیادیتعداد
Vibrioخون سازبافتنکروزویروسعفونیعاملبرابردر
ارگانیزم هایاین.(54).می دهندنشانخودازضدویروسیفعالیت های
قراراستفادهوردمترکیبییاومنفردشکلبهاستممکنپروبیوتیکی

Lactobacillusمکمل هایترکیببه عنوان مثالگیرند
rhamnosusوLactobacillus sporogenesومجزاشکلیبه

ماهیدر هابیماریبرابردرمقاومتوسالمتیبردنباالباعثترکیبی
ماهیتدلیلبهپروبیوتیک ها.(55،56،57،58)می شودمعمولیکپور

نمی شونداآب هآلودگیباعثبه هیچ وجهبودنشاناکوسیستمدوستدار
ی پروریآبزسیستم هایبرایآن هاازبیشترچههراستفادهبنابراین
موجودسالمتبردنباالباعثنه تنهامحصوالتاین.بودخواهدمناسب

افزایشاعثبماندنباقیقابلیتدلیلبهبلکهمی شوندمصرف کننده
ازبرخی.(49)می شوندنیزمحصوالتاینازمصرف کنندگانسالمت

افزایشرایک هاپروبیوتازسودمنداستفادهامکانکهمثبتیویژگی هایی
:ازعبارتندمی دهد
آبکیفیتبهبود
ازبرخیوجود(2014)همکارانوMichaelگزارشبامطابق

نیتریتونیتراتآمونیاک،قبیلازآلوده کنندهنیتروژنیترکیبات
شافزای.می شودشناختهآبزی پروریدرجدیمشکلیکبه عنوان
شتناکیوحشکلبهاستممکنمحیط زیستدرترکیباتاینغلظت

وMaرابطهایندر.(59)شودگستردهمرگ ومیرشیوعباعثومضر
Lactobacillusگونهازاستفادهکهدادندگزارش(2009)همکاران

دهآالینعواملحذفبرعالوههم زمانبه طورپروبیوتیکبه عنوان
نیزآلودهمیگویپرورشمزارعازبیماریزاعواملنابودیباعثنیتروژنی

باکتری های(1963)همکارانوStanierگزارشبامطابق.(60)شد
درثرتریمؤشکلبهمنفیگرمباکتری هایبامقایسهدرمثبتگرم

هبدرنهایتآلیکربناینوهستند؛مؤثرترCo2بهآلیموادتبدیل
بامطابقهمچنین.(61)شدخواهدتبدیللجنیاباکتریاییزندهتوده

ونهگمانندهواریبیمثبتگرمباکتری هایانجام شدهتحقیقات
Basillusعواملآلودگی هایکاهشآب،کیفیتتوسعهدر

ورشدردعملکوبقاءنرخبردنباالپرورش،محیط زیستدرپاتوژنیک
سیاهببریمیگوینوجوانالروهایسالمتموقعیتشدنبهتر

Penaeus monodon(62،63)هستندمؤثر.

رشدارتقاء
بردناالببرایهمچنینآبزی پروریدراستفادهموردپروبیوتیک های

موردزنیسخت پوستانوماهیانمختلفگونه هایدررشدعملکردهای
برمنفیجانبیتأثیرهیچ گونهدرعین حالومی گیرند؛قراراستفاده
.(10)ندارندمیزبان

ک هایپروبیوتیتأثیربررسیبا(2002)همکارانوYassirمثالبرای
نیلتیالپیایماهیدررشدعملکردهایبرباکتریایی

(Oreochromis niloticus)باالترینکهدادندگزارش
Micrococcusگونهازاستفادهدررشدعملکردهای luteus

نیزغذاییبدیلتضریببهترینواست؛ثبت شدهپروبیوتیکبه عنوان
.Mاینبنابراینشد؛مشاهدهمشابهپروبیوتیک هایازبرخیدر

luteusیمعرفپرورشیماهیاندررشددهندهارتقاءیکبه عنوانرا
آن هاأثیرتعلتبهنیزاسیدالکتیکباکتری هایهمچنین.(64)کردند

اءارتقبه عنوانمعمولیکپورنوجوانماهیانبچهدررشدنرخبر
.(65)می شوندشناختهرشددهنده های

هضمدرآنزیماتیکسهمومغذیمنابع
میکروارگانیسم های(2014)همکارانوMichaelمطالعهاساسبر

.(59)ارنددآبزیموجوداتهضمسیستمبرباارزشیتأثیراتمختلف
دارایClostridiumوBacteroidesگونه هایمثالبرای

وچرباسیدهایقبیلازشدهسازیمکملمغذیموادیکسری
ازبرخی.هستندپرورشیماهیاندرمیزبانبرایویتامین ها

،Agrobacteriumگونه هایمثلمیکروارگانیسم ها
Pseudomonas،MicrobacteriumوStaphylococcus

چارماهیدرمغذیموادآماده سازیفرآیندهایدراستممکننیز
Salvelinusشمالیاقیانوس alpines(66)باشندداشتهشمارکت.
ایمنیپاسخهایبهبود
تأثیراتبیندر(2014)همکارانوMichaelگزارشبامطابق

ازیکییمنیاسیستمتعدیلدارند،پروبیوتیک هاکهمتنوعیسودمند
گزارشهمچنینمحققیناین.(59)می شودمحسوبتأثیراتمهم ترین

عواملابمقابلهبرایبی مهرگاندیگرومیگوماهی،الروهایکهدادند
ایمنییستمسبهعمده ایشکلبهکههستندایمنیسیستمدارایعفونی

.(10)استوابستهغیراختصاصی
کهدادندگزارش(1995)همکارانوSakaiارتباطهمیندر

Clostridiumباکتریاییسویهبه کارگیری butyricumشکلبه
شافزایباعثرنگین کمانقزل آالیماهیغذاییجیرهدرخوراکی
فعالیتگسترشطریقازویبریوزیسبرابردرآن هامقاومت

.(67)می شودهالکوسیتفاگوسیتوزی
بیماریکنترل

ازاستفادهکهاستمشخص شدهانجام شدهتحقیقاتاساسبر
وانمیزبموجودسالمتیبرایآن هامحصوالتیاوپروبیوتیک ها

ستندهمفیدماهیپرورشسیستم هایدربیماریبروزازجلوگیری
باعثکههستندالحاقیمیکروب هایشاملمحصوالتاین.(10)

ووارشگدستگاهسطح روییدربیماریزاعواملازدیادکردنمتوقف
.(28)هستندپروشیماهیانمختلفگونه هایپرورشمحیطدر



1396پاییز / 57شماره / سال پانزدهمفصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منابع طبیعیفصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و

45

1396پاییز / 57شماره / سال پانزدهم

عاملچندیاویکبهنسبترقابت آمیزخواصارائهتواناییبایستی
.(F)باشندداشتهراکلیدیبیماری زای

برای)وارشگبهمربوطسلولیخارجآنزیم هایتولیدتواناییبایستی
غنی سازیینیکیتغذاییعناصرتوسطغذاییجیره هایاگرکیتیناز،مثال
گیاهیاجزاءتوسطغذاییجیره هایاگرسلوالزیاوباشند؛شده

.(F)باشندداشتهراویتامین هاو(باشندشدهغنی سازی
.(F)باشندآنپرورشمحیطیاومیزبانبومیبایستی
به اندازهواشتهدراطبیعینگهداریشرایطتحتزیستنتواناییبایستی
.(F)باشندقویصنعتیفرآیندهایدرماندنزندهبرایکافی

نتیجهگیری
تهشناخآبزی پروریصنعتدرعمدهگروهیکبه عنوانماهی ها

ماهیانبامقایسهدرآبزیانازگروهاینطبیعیشرایطدر.می شوند
موادازوسیعمحدودهیکازپرورشیمحیط هایدرپرورش یافته

.هستندبرخوردارخودغذاییجیرهدرمتنوعغذایی
روده ایمیکروبیجمعیتتنوعاستممکنارتباطهمیندر

مکمل های.(73)یابدکاهشنیزپرورشیماهیاندراستممکن
یاوتامین هاویپربیوتیک ها،پروبیوتیک ها،قبیلاززیادیغذایی

موردمشکلاینجبرانبرایمی توانگیاهیخامعصاره های
رشپروامردرموفقیتبهمنجردرنهایتکهدادقراراستفاده
.(74)شدخواهدآبزیان

درمؤثرخواصبرداشتنعالوهپروبیوتیک هابیشتر،بااین حال
اثراتمی توانندتغذیهرشد،پارامترهایبهبودخصوص

؛دهندنشانآبزیموجوداتدرنیزراایمنیتعدیل کنندگی
پرورشتوضعیبهبودخصوصدرقطعینظرابرازبرایبنابراین
گستردهقاتتحقیانجامبهنیازپروبیوتیک هاازاستفادهدرآبزیان

ی،خوراکمختلفطرقبهمحصوالتاینازاستفادهدرزمینه
مختلفگونه هایدرغوطه وریحمامهمچنینو(دارویی)تزریق
.می گردداحساسماهیان

ازدتطوالنی منمایدوریکمی کندپیشنهادمقالهاین،درنهایت
شوداعثبمی تواندپروبیوتیک هامانندمختلفغذاییمکمل های

نترلکبرایراهبردیاستراتژییکبه عنوانآن هاازبتوانتا
درآبزیانعمومیسالمتبهبودومختلفبیماری های

.کرداستفادهآبزی پروری

ازاستفادهکاهشباعثهمچنینپروبیوتیک هابه کارگیری
نیزماهیانهتغذیدرسنتتیکشیمیاییمواددیگروآنتی بیوتیک ها

ایمنیستمسیبهبوددرپروبیوتیکیارگانیزم هایتأثیر.(21)می شود
بربرادرآن هامقاومتپتانسیلبردنباالپرورشی،زندهموجودات
سطتوبیماریبروزازکهبازدارندهموادتولیدهمچنینوبیماری ها

اثباتبهمی کنندجلوگیریمیزبانموجوددربیماریزاارگانیزم های
وRengpipatتوسطانجام شدهتحقیقطبق.(12)استرسیده

کهشدمشخصBasillusگونهازاستفادهدر(2000)همکاران
والرسلوهومورالایمنیفعالیت هایآغازباعثازاین گونهاستفاده

.(68)می شودP.monodonببریمیگویدربیماربروزازمانعوشده
آبزیپروریمدیریتدرپروبیوتیکهانقش

طریقازیخوراکشکلبهمی توانراپروبیوتیکیسودمندارگانیزم های
شدنغوطه ورهمچنینوصفاقیدرونتزریقیاوغذاییجیره های

راردادقاستفادهموردآبزی پروریمدیریتبهبودبرای(ایمرسیون)
(59).

مناسبپروبیوتیکانتخابمعیارهای
سال هایطولدرمختلفمحققانتوسطمنتشرشدهتحقیقاتاساسبر

درتیبایسویژگی هایچهاینکهخصوصدرمتنوعینظراتگذشته
یرندگقرارمدنظرآبزی پروریدرمناسبپروبیوتیک هایانتخاب

وفیلدمریبااین حال.(38،44،69،70،71،72)استارائه شده
اواژگی هاینازمبسوطوجامعمعیارهایازفهرستی(2010)همکاران

اینکهازعبارتندمعیارهااین.(29)کردندارائهزیرشرحبهرا
Fحرفوضروریمعیارهاینشان دهندهEحرف):پروبیوتیک ها

.(استمناسبومطلوبمعیارهاینشان دهنده
به صورتبلکهمیزبان،گونهبهنسبتنه تنهاباشند؛بیماریزانبایستی
.(E)انسانیمصرف کننده هایوآبزیحیواناتبهنسبتعمومی
دهایپالزمیتوسطآنتی بیوتیکیمقاومژن هایازعاریبایستی

.(E)باشندشدهکدگذاری
مقاومپایینpHوصفراوینمک هایبرابردربایستی
.(E)باشند

درونمناسبرشدهمچنینواتصالبهقادربایستی
.(F)باشندرودهموکوس

باشندسودمندرشدویژگی هایارائهبهقادربایستی
وتاهکزمانباشند،کوتاهلگدورهدارایمثالبرای)

دردرشقابلیتیاوشودصرفآن هاشدنبرابردو
.(F)(باشندداشتهرامیزبانرشددمای
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الازبرآوردظرفیتبهینهیحرارتیموردنیازسردترینزمانس
یشیگلخانهطریقمحاسبهاتالفحرارتی،جهتانتخابسیستمگرما

مهسا اسدی، کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر
فیلتراسیونکارشناس ، امین امامی رازلیقی

مقاله علمی

بامعتدلوسردمناطقدرگلخانه هااینازعمده ایبخش.استداشتهچشم گیریگسترشایراندرگلخانه ایتولیداتکشتزیرسطح
انرژیمصرفوسوختازدهاستفاباگرماتامیننیازمندزمستانوپاییزدرمحصولتولیدبرایکهگرفته اند،قرارسردنسبتازمستان های

وحرارتتقالاناساسیمعادالتطریقازسالزمانسردترینبراینیازموردحرارتیبهینهظرفیتبرآوردمنظورهمینبه.می باشند
کفپوشش،سطحواسطهبهحرارتاتالفمحاسبهروشمقالهایندر.گردیدانجامصنعتیوعلمیمنابعدرموجودسیاالتمکانیک

اینکهبهتوجهاب.گرفتقراربررسیموردگلخانهدرمطلوبدمایومنطقهاقلیمشرایطگرفتننظردرباهواتعویضومحیطزمین،
گرمایشیستمسبرایشرایطبحرانی ترینزماناینومی باشدزمستانیسردروزهایدمسپیدهیاوشبنیمه هایدرسال،زمانسردترین

پوشش ها،ازحرارتاتالفمحاسبهبرایqi=U.A.(Ti-To)معادله هایازاستفادهباگلخانهحرارتینیازبیشینه یلذامی باشد،گلخانه
qP=P. L. (Ti – To)وکفمحیطازحرارتاتالفمحاسبهبرایqi=V. n. cp. ρ. (Ti – To)بهحرارتاتالفمحاسبهبرای

qS)گلخانهکلیحرارتافتاساساینبر.گرفتصورتشرایطایندرهواتعویضعلت = CS .  𝑖𝑖=0𝑛𝑛 𝑞𝑞𝑖𝑖)اتالفمجموعاز
مخصوصجرما،دریسطحازارتفاعمانند)منطقهاقلیمشرایطبهمربوطاصالحیضرایبازاستفادهباوگردیدذکرکهحرارت هایی

نتایج.دگردیمحاسبه(خارجطرحوگلخانهداخلبیندمایاختالفمنطقه،دربادمتوسطسرعتوسالشبسردتریندمایهوا،
.می باشدحرارتانتقالبهینه یمقدارآوردنبدستدرحرارتانتقالضرایبوپارامترهاصحیحانتخاباهمیتنشان دهندهبررسی
.دماهوا،تعویض،حرارتانتقالگلخانه،گرمایش:کلیدیکلمات

:چکیده

مقدمه
غذایی،موادبهنیازافزایشجمعیت،ازدیادخاک،وآبمحدودیت

ساختهعطوفمنکتهاینبهرادانشمندانتوجه...وزمانازبیشتراستفاده
.ایندنمجبرانسطحواحددرمحصولافزایشباراغذاکمبودتااست
لخانه ایگکشت هایازبهره برداریایراندرجدیدتکنیک هایازیکی
بارورغیرازاعم)کشورباغ هایسطحکلاز،1394سالدر.]1[است

تهداشاختصاصگلخانه ایمحصوالتبههکتارهزار8حدود(بارورو
که]2[استبودهبارورسطحبهمربوطآندرصد100مقداراینازکه
دخواهگلخانه هاتــکشزیرحــسطهکتارهزار48چشم اندازبرنامهدر

درفصلازخارجتولیدماهیتوگلخانه هاتوسعهاهمیتبهتوجهبا.بود
صنوعیمبطورگیاهایده آلمحیطیشرایطکهاستضروریگلخانه ها،

لخانه،گمحیطیپارامترهایمهمترینازیکی.گرددتامینگلخانهدر
بهرانیازرینبیشتاتفاقاکهباشدمیگیاهرشدبرایمناسبدمایتامین

طراحیدراقلیمنقشمطالعهبامحققین.]3[داردانرژیصرف
مهمرهایپارامتازیکیراگلخانهدرآنکنترلودماپارامترگلخانه ها،

می تواندیدتولبودناقتصادیدراساسینقشکهدانسته اندگلخانه هادر
.باشدداشته
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شور،ککوهستانینقاطازیکیعنوانبه راارومیهخودمطالعه یدروی
دربهترتولیدمنظوربهکهنمودندگزارشودادهقرارمطالعهمورد

توجهزوملدیگرطرفازتولیدبودناقتصادیوطرفیکازگلخانه ها
اهمیتحائزبسیارفسیلیسوخت هایانرژیویژهبهانرژیمصرفبه
.]4[است
ومایشگرهایسیستمدارایمدرنهایگلخانهبیشترمنظورهمینبه

یانرژمحیط،کنترلواحدهایچنیناینهرچند.می باشندسرمایش
فسیلیسوختهایپایهبریاانرژی هایاینمنابع.می کنندمصرفزیادی
سودنابراینب.می آیندبدستآنهامصرفازمستقیمغیرطوربهیاهستند
از.]5[می پذیردتاثیرانرژیجهانیقیمتافزایشازگلخانهراهبری
محیطیزیستمسائلانرژی،بحرانجملهازمتعددیعواملطرفی
ازشینااقتصادیمشکالتبویژهوفسیلیهایسوختازاستفاده
ازهینهباستفادهبرتمرکزکهشدهباعثانرژی،حامل هاییارانهکاهش
رمایگتامینمنظوربهانرژیمنابعسایرکردنجایگزینوسوخت
.]3[گیردقرارکاردستوردرهاگلخانه
محیطزاکامالولیباشدمیبستهمحیطیکگلخانهاینکهوجودبا

تاثیرتتحگلخانــهداخلشرایطبنابراین.نیستشدهایزولهبیرون
هوایدمای.داردتغییربهتمایلدائمابیرونهوائــیوآبتغییرات
بهساعتهوارطوبتوخورشــیدنورشــدتروز،طولبیرون،
جبرانبرای.اســتتغییرحالدرفصلبهفصلوروزبهروزســاعت،
وبنصگلخانهدرمتعددیکنترلیتجهیزاتاســتالزماثراتاین
یستمس. می باشدگرمایشسیستمتجهیزاتاینازیکی.[6]شوندتعبیه

:باشدویژگیدودارایبایدگرمایش
کندتعیینراسالشبسردتریندرنیازموردحرارت-1
اتکندپخشیکنواختصورتبهگلخانهسراسردرراحرارت-2

رتحراکاراییافزایشوگیاهمناسبرشدبیماری ها،کاهشباعث
.[7]شود
میزانازدقیقاطالعبایدقدماولیندرگرمایشسیستمانتخاببرای
رینسردتبرایمی بایستنیازموردگرمای.داشتنیازموردگرمای
ایگرممیزانمحاسبه یبرای.شودگرفتهنظردرسالطولدرزمان
لخانهگازگرمااتالفمیزانبایدگلخانه،کردنگرمبراینیازمورد

ربرابگلخانهکردنگرمبرایالزمگرمایمقدار.[7]کردرامحاسبه
بهحرارتیبارهای.[8]استگلخانهازشدهتلفگرمایمقدار

:می شوندتقسیمزیربخش های
وهگلخانجداره هایدیواره ها،ازحرارتانتقال:شاملانتقالیبارهای•

زمین
حیطموسقفپنجره ها،طریقازحرارتانتقال:شاملتابشیبارهای•
روشنایی ها،ازسیستم هایازحرارتانتقال:شاملداخلیبارهای•

گیاهبیولوژیکیفعالیت هایوافرادحرارتی،سیستم های
.[9]هوانفوذازناشیبارهای•

.گرددهمحاسبشرایطبحرانی ترینبرایبایستیحرارتافتمیزان
مه هاینیدرگلخانه هانیازموردگرمایتامینبرایزمانبحرانی ترین

زمانایندر.[10]می باشدزمستانیسردروزهایدمسپیدهیاشب
یسیستم هاازحرارتتولیدخورشید،تابشبهمربوطانرژی های
فعالیتازناشیحرارتانتقالونبودهموجودافرادوروشنایی
دمایایشافزجهتدریاو)استبودهناچیزبسیارگیاهانبیولوژیکی
.[11]می باشد(گلخانه

پوششسطحطریقسهازفقطراحرارتاتالفمی توانامراینبهتوجه
یردمی گصورتگلخانههوایتعویضوکفمحیطگلخانه،کفو
هگلخانازرفتهدستازحرارتمقدارمطلب،اینبهتوجهبا.[12]

هواعر مدرکهگلخانهازمساحتیگلخانه،پوششنوعبهبستگی
داشتنودنبوکهنهیابودننونظراز)گلخانهوضعیتباد،سرعتاست،
رونبیدمای،(شیشهبودنشکستهیاواتصالمحل هایدرزیاددرز
منظورهمینبه.[7]داردنظرموردگیاهبراینیازمورددمایوگلخانه
درالزمحرارتمیزانبرآوردبهمربوطمحاسباتارایهادامه،در

صورتحرارتانتقالوسیاالتاساسیمعادالتازاستفادهباگلخانه ها
.استگرفته

روش هاومواد.2
انتقالبرودتیوحرارتیسیستم هایتمامطراحیاساسوپایهکلیه
مجسدوبینحرارتدرجهاختالفعلتبهپدیدهاین.استحرارت
مجاورجسمدوبیندماییاختالفهرگاهکلیطوربه.می دهدرخ
باجسمبهباالترحرارتدرجهباجسمازحرارتباشد،داشتهوجود
سهازکییبهانتقالاینمکانیزم.می شودمنتقلپایین ترحرارتدرجه
تابشی،(Convection)جابجایی،(Conduction)هدایتروش

(Radiation)[9]می گیردصورتآنهاازترکیبییاو.
حرارتیهدایتضریبوخارجهوایحرارتدرجهبهانتقالیبارهای

دایتهضریبباومعینسازهیکدر.دارندبستگیخارجیجداره های
طوریبهدبوخواهندوابستهخارجدمایبهفقطبارهااینثابت؛حرارتی
،(داخل)گلخانهدمایازخارجهوایحرارتدرجهشدنبیشترباکه
ی یابدمانتقالداخلیمحیطبهخارجیجداره هایتوسطوبیرونازگرما
ازگرماداخل؛دمایازخارجهوایحرارتدرجهشدنکمترباو

درکهازهسازفضاهاییبنابراین.می شودمنتقلبیرونبهداخلیمحیط
ورمگانتقالیبارهایطریقازتابستان هادردارند،قرارخارجیجداره
اتالفروشمهمترینعلتهمینبه.[9]می شوندسردزمستان هادر

گلخانهردرسانایییاهدایتطریقازپالستیکیگلخانه هایدرحرارت
خارجوداخلبیندمایتفاوتگلخانه،پوششتاثیرتحتکهاست
برایهکمی شودتعیینحرارتانتقالمقابلدرکلمقاومتوگلخانه
.[7]کرداستفادهگرمایشیسیستم هایازبایستیآنجبران
تولیدردقدم هااصلی ترینازگرمایشی،سیستمبهگلخانه هاتجهیز

انتخاببرایمعیارمهمترین.[13]می باشدفصلازخارجمحصوالت
سیستمنایگرمایشیتوان.استآنگرمایشیتوانگرمایشسیستم
بهتوجهابنیاز،موردزمانیبازه یدرگلخانهدمایکنترلبرایبایستی
بخشایندرلذا؛[15و14]باشدکافیمنطقه،اقلیمپارامترهاینوسان
:شتنورازیرموازنهمی توانگلخانهیکدرالزمگرمایبرآوردبرای

نیازمقدار گرمای مورد = مقدار اتالف گرما 
:شاملنظرموردزماندرگرمااتالف
فکوسقفانتهایی،وجانبیدیواره هایپوششازحرارتانتقال-1

زمین
هواتعویضواسطهبهحرارتانتقال-2
گلخانهکفمحیطازحرارتانتقال-3
سیستمپایهبرشدهانجاممحاسباتمبنایکهاستضرورینکتهاینذکر

واحدحسببرحرارتاتالفمعموال.می باشدFPSواحدهای
(BTU) British Thermal Unitازعبارتستکهمی گرددمحاسبه
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زایشاففارنهایتدرجهیکراآبپوندیکدمایتاالزممقدارگرمای
تنهاحرارتانتقالمعادالت.[16]می باشدکالری252بابرابرودهد

رجهداختالفحرارتیمقاومتوسطحجنسمساحت،متغیرسهدارای
عواملیدارایمتغیرهااینازهریک.استمهمبیرونوداخلحرارت

با.[17]دباشنموثرحرارتیهدایتدفعیاجذبدرمی توانندکههستند
:ازعبارتستکلحرارتاتالفمقدارالذکرفوقمواردبهتوجه

q = CC (|qs| + |qP| + |qi|) 
qSانتقال حرارت از پوشش دیوارههای جانبی و انتهایی، سقف و کف زمین : 

qPانتقال حرارت از محیط کف گلخانه :  
qi انتقال حرارت به واسطه تعویض هوا : 

CCضریب اصالحی مربوطه به سرعت متوسط باد و اختالف دما :  

اتالف حرارت در سردترین زمان سال-1شکل 

نانتقال حرارت از پوشش دیواره های جانبی، سقف و کف زمی-2-1
اشد،بداشتهوجود(سطح)دیواریکطرفدوبیندماتفاوتهرگاه

ردترسمنطقهسویبهگرمترمنطقه یازسطحالیه هایمیانازحرارت
ریانجمقدار.بخشدتعادلحرارتی،تعادلعدمبهتامی کندحرکت
دارد،سمجالیه هایدهندهتشکیلموادخصوصیاتبهبستگیحرارتی

هدایتضریب.می شودخواندهحرارتیهدایتضریبنامبهکه
یکازکه(زمانواحددر)حرارتجریانمیزانازعبارتستحرارتی

بهیابد،الانتق(مربعفوتیک)سطحواحددرجسمدیگرسطحبهسطح
یناواحد.آیدبوجوددوآنمیانحرارتیتفاوتواحدیککهطوری
.می باشدBTU/hr.Ft2.Fانگلیسی،سیستمدرضریب

qS = CS .  𝒒𝒒𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊 𝟎𝟎   = CS . (q1 + q2 + q3 + …)  

CS است.3: ضریب اصالح تاثیر اسکلت سازه بر روی پوشش که در جدول  

qi( مقدار جریان انتقال حرارت از هر سطح :𝑩𝑩𝑻𝑻𝑼𝑼 𝒉𝒉𝒓𝒓 ) 

𝒒𝒒𝒊𝒊
𝟏𝟏
𝑹𝑹 ∙ 𝑨𝑨 ∙ 𝑻𝑻𝒊𝒊 − 𝑻𝑻𝒐𝒐  

 

 مشخص میشود، عکس ضریب هدایت Rمقاومت حرارتی که با حرف 
حرارتی است بنابر این میتوان با استفاده از ضریب هدایت حرارتی معادله 

 [:18زیر نوشت ]
𝒒𝒒𝒊𝒊 𝑼𝑼 ∙ 𝑨𝑨 ∙ 𝑻𝑻𝒊𝒊 − 𝑻𝑻𝒐𝒐  

 
qi( مقدار جریان انتقال حرارت از هر سطح : 𝑩𝑩𝑻𝑻𝑼𝑼 𝒉𝒉𝒓𝒓 ) 

A( مساحت سطح انتقال حرارت : Ft2 )
Ti( دمای هوای داخل : ℉) 
To( دمای هوای خارج :℉) 

R=𝟏𝟏 𝑼𝑼  : ( مقاومت حرارتی سطح مورد نظر𝑭𝑭𝒕𝒕𝟐𝟐 ∙ 𝒉𝒉𝒓𝒓 ∙ ℉ 𝑩𝑩𝑻𝑻𝑼𝑼  )
 [.17 انتخاب میگردد ]1که از جدول 

ارتیحرظرفیتبرآوردبهمربوطشدهدادهمعادالتاستذکربهالزم
راطقهمندمایسردترین.استسالزمانسردتریندرگرمایشسیستم

تخراجاسنظرموردزمانیبازهدرهواشناسیرسمیپایگاه هایازمی توان
تابشهبتوجهباباشدروزدرحرارتیاتالفازآگاهیبهنیازاگر.نمود

بهودرصد10شرقیوشمالیدیوارهایحرارتیاتالفبهخورشید
.[19]می کنیماضافهدرصد5غربیدیوارهای

 *( برای پوششها و مواد مختلف U- مقاومت حرارتی )1جدول 

  Uضریب  جنس مواد
 مواد به کار رفته برای پوشش

 13/1 شیشه تک الیه
 07/0 شیشه دو الیه

 20/1 پالستیک تک الیه
 70/0 پالستیک دو جداره

 85/0 پالستیک تک الیه روی شیشه
 60/0 پالستیک دو الیه روی شیشه

 FRP 20/1صفحات موجدار از جنس 
 mm 16 58/0ورق پالستیکی به ضخامت 
 mm8 65/0 ورق پالستیکی به ضخامت 
 mm6 72/0 ورق پالستیکی به ضخامت 

 مواد به کار رفته در دیوار حاجب
 15/1 صفحات موجدار با جنس سیمان آزبست

 In 4  78/0بتون با ضخامت 
 In 8  58/0بتون با ضخامت 

 In 4  64/0بلوک بتنی با ضخامت 
 In 8  51/0بلوک بتنی با ضخامت 

 [20[ و ]10* برای توضیحات کامل ]
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ظرندرمی توانحرارتبرایخوبیخیلیظرفرازمیندانستباید
دستازیاکردهجذبحرارتزیادیمقادیرمی تواندزیراگرفت؛
قابلدمایتغییرزمینسطحفوتی8فاصله یتاآنکهبدونبدهد

یک ترنزدزمینسطحبههرچهعمقاینازباالتر.باشدداشتهمالحظه ای
ربیشتخارجهوایدمایتاثیرتحتخاکدمایتغییراتمی شود،
یطمحدمایحسببرمی توانرازمیندمایاستذکربهالزم.می گردد
جدولمنظوربدین.کرداستخراجCarrierهندبوکجداولازخارج
:می باشدزیرشکلبهآنرابطه ی.[19]استشدهارایه2

اسکلتابگلخانهرویپوششازتوجهیقابلبخشاینکهبهتوجهبا
اتالفتمی بایس(فلزیگلخانه هایدرویژهبه)می باشدتماسدرفلزی
اینتحرارانتقالضریبلذاشود؛گرفتهنظردرسطح،اینازحرارت
اظلحپوشش هاطریقازحرارتانتقالآمده یبدستمقداردرسطح،
بازی،گلخانه ساصنعتدرمعمولسازه هایبهمربوطضرایب.می گردد
ارایه3جدولدر،(NGMA)آمریکاگلخانه ساز هایاستانداردبهتوجه
.[20]استشده

 
𝒒𝒒𝒊𝒊 𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟓𝟓 ∙ 𝑨𝑨 ∙ 𝑻𝑻𝒊𝒊 − 𝑻𝑻𝒈𝒈  

 
qi( مقدار جریان انتقال حرارت سطح زمین : 𝑩𝑩𝑻𝑻𝑼𝑼 𝒉𝒉𝒓𝒓 ) 
A( مساحت کف گلخانه : Ft2) 
Ti( دمای هوای داخل : ℉) 
Tg( از جدول ℉: دمای هوای زمین )انتخاب میشود.2  
 

 *- دمای زمین با توجه به دمای هوای خارج 2جدول 
 20 10 0 -10 -20 -30 (℉دمای هوای خارج )

 65 60 55 50 45 40 (℉دمای زمین )

 [9[ و ]19* برای توضیحات کامل ]

 *(CS- ضریب اصالح تاثیر اسکلت سازه بر روی پوشش )3جدول 
ضریب  نوع اسکلت سازه

 اصالحی
 08/1  سانتی متر60 تا 40اسکلت فلزی با فاصله فریم 
 05/1  سانتی متر120اسکلت فلزی با فاصله فریم 

 03/1 پوشش فایبرگالس روی گلخانه فلزی
 1//02 پوشش پالستیک روی گلخانه فلزی

 00/1 پوشش فایبرگالس با پوشش پالستیک روی چوب
 [20[ و ]10* برای توضیحات کامل ]

گلخانهکفمحیطازحرارتانتقال-2-2
.شوداضافهاتتلفسایربهبایدنیزگلخانهمحیطواسطهبهحرارتیافت
ودهشبندیعایقگلخانه هایمحیطحرارتیافتثابت4جدولدر
.شدخواهدمحاسبهزیرمعادلهازکهاست،شدهارایهنشدهبندیعایق

qP = P . L . (Ti – To) 
P( ثابت افت حرارتی : 𝑩𝑩𝑻𝑻𝑼𝑼 𝒉𝒉𝒓𝒓 ∙ 𝑭𝑭𝒕𝒕 ∙ ( که مقدار آن با توجه به  ℉

  تعیین میگردد.4مقادیر ارایه شده در جدول 

L آطول آن قسمت از محیط کف که در معر  هوای خارج قرار دارد : 
(Ft) 

Ti( دمای هوای داخل : ℉) 
To( دمای هوای خارج :℉) 
 

 *(P- ثابت افت حرارتی محیطی )4جدول 
 ثابت افت حرارتی نوع محیط

 4/0 عایق بندی شده
 8/0 عایق بندی نشده

 [12 و 21* برای توضیحات کامل ]

هواتعویضواسطهبهحرارتانتقال-۲-۳
درحرارتدفعمهمطرقازیکیهموارهساختمانداخلبههوانفوذ
دروودهبگرمازاتابستاندرهوانفوذازناشیبارهای.می باشدزمستان
هوایمقدار.[9]می شوندساختمانداخلبهسرماانتقالموجبزمستان
سازه،فاعارتپنجره ها،درب ها،بودنهوابندمیزانبهداردبستگینفوذی
کهیهوایمقداریابادوزشسرعتوجهتسازه،نصبواجراکیفیت
ارجخهوایورودبا.می شودگرفتهنظردرتعویضیاتهویهبرای
اختالفاثردرنهانگرمایصورتبهداخلحرارتازمقداری
وسمحسگرمایصورتبهنیزمقداریوخارجوداخلنسبیرطوبت
در.می گرددتلفخارج،وداخلخشکدماهایاختالفازناشی

یرد،نگصورتزنیرطوبتکهصورتی درمرکزی،حرارتمحاسبات
.می گرددمنظورنفوذیهوایمحسوسگرماییبارتنها

"حجمی"و"درزی"دوروشازداخلبهورودیهوایحجممحاسبه
حجمیروشسازهنوعبهتوجهبامقالهایندرکهمی گرددانجام
فعاتیدتعدادپایهبرنفوذیهوایمقدارروشایندر.می شودتشریح
می شود،تعویضتازههوایبااتاقهوایساعت،یکمدتدرکه

(n)اهوتعویضدفعاتتعدادکهنمودتوجهباید.[19]می گرددبرآورد
شدهآورده5جدولدرمختلفشرایطباگلخانه هایبرایمناسب
بهمحاسنفوذ،طریقازحرارتیبارمقدارزیر،معادلهطریقاز.است
.می شود

qi = V . n . cp . ρ . (Ti – To) 
q2 ( بار حرارتی نفوذی :𝐁𝐁 𝐔𝐔 𝐡𝐡𝐫𝐫 ) 
V ( حجم محل مورد نظر :Ft3) 
n 1) : تعداد دفعات تعویض هوای اتاق در ساعت

hr  5( از جدول 
CP ( گرمای ویژه هوا در فشار ثابت :𝐁𝐁𝐓𝐓𝐔𝐔 𝐥𝐥𝐛𝐛   می باشد.241/0( که برابر  ℉

ρ ( جرم مخصوص هوا :𝐥𝐥𝐛𝐛
𝐅𝐅𝐭𝐭𝟑𝟑 )با توجه به ارتفاع از سطح دریا و دمای  

 منطقه مورد نظر تعیین میگردد که در ادامه به روش محاسبهی آن در  
 شرایط غیراستاندارد توضیح داده شده است.

Ti ( دمای مورد نظر داخل :℉) 
To ( دمای سرد مورد نظر :℉[ )19.] 
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 *(n- تعویض هوا در گلخانه )5جدول 

 تعویض هوا نوع سازه

 25/1 بنای نو ساز با شیشه تک الیه هوابند نشده
 00/1 بنای نوساز با شیشه تک الیه هوابند شده

 60/0-00/1 بنای نوساز با پوشش ورق پالستیک

 00/1 بنای نوسازه با ورق چند جداره پلی کربنات
 90/0 بنای نوساز با پوشش ورق پالستیک بر روی شیشه

سازههای قدیمی با وضعیت نگهداری و تعمیرات 
 مطلوب

50/1 

سازههای قدیمی با وضعیت نگهداری و تعمیرات 
 نامطلوب

00/4 – 00/2 

 [20* برای توضیحات کامل ]

برای محاسبه مقدار جرم مخصوص هوا در شرایط غیر استاندارد ابتدا مقدار 
آن در شرایط استاندارد در نظر گرفته میشود. شرایط استاندارد عبارتست 

 درجه فارنهایت در سطح دریا که در این شرایط چگالی هوا 70از دمای 
𝐥𝐥𝐛𝐛
𝐅𝐅𝐭𝐭𝟑𝟑  075/0 است. از رابطه زیر بر پایه چگالی استاندارد هوا 

(𝐥𝐥𝐛𝐛
𝐅𝐅𝐭𝐭𝟑𝟑   075/0.و ضرایب تصحیح برای دما و ارتفاع استفاده میشود ) 

ρ = 0 075 × CT × CE 

CT ضریب تصحیح دما : 
CT = 𝟓𝟓𝟑𝟑𝟎𝟎

𝟒𝟒𝟔𝟔𝟎𝟎 𝐓𝐓𝐨𝐨
 

TO  ضریب تصحیح دمای هوای خارج :(℉)  

CE ضریب تصحیح ارتفاع : 

CT = 
𝟑𝟑𝟎𝟎− 𝐡𝐡

𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟑𝟑𝟎𝟎 

h( ارتفاع از سطح دریا : Ft[ )1]. 

اتالفحرارتکل-۲-۴
:ازعبارتستکلحرارتاتالفمقدارفوق،مواردمحاسبهازپس

q = CC (|qs| + |qP| + |qi|) 
qS انتقال حرارت از پوشش دیوارههای جانبی و انتهایی، سقف و کف زمین : 

qPانتقال حرارت از محیط کف گلخانه :  
qi انتقال حرارت به واسطه تعویض هوا : 

CC .ضریب اصالحی مربوطه به سرعت متوسط باد و اختالف دما میباشد :  

WalkerوDuncan(1973)وNGMAهبتوجهباداده اندپیشنهاد
بهمتعلقاستهگردیدمحاسبهکنونتاکهگرمااتالفمقادیرکلیهاینکه

متوسطسرعتوفارنهایتدرجه70دمایاختالفبااستانداردشرایط
ودماابساختمانیباگلخانه ایبرایبنابراین؛[12]می باشدmph15باد

بهBoth.[22]بودخواهدنیزمتفاوتیحرارتینیازمتفاوت،بادشرایط
:استکردهارایهرازیرروشCCاصالحیضریبمحاسبهمنظور

CC = 1 + (CΔT + CW) 
 درجه فارنهایت افزایش دما 5 درجه فانهایت، به ازای هر 70برای اختالف دمای بیش از 

  درصد افزایش در نظر گرفته میشود.08/0
CΔT =𝑨𝑨 𝟎𝟎 ∙ 𝟎𝟎𝟖𝟖  
A = 𝚫𝚫𝐓𝐓 – 𝟕𝟕𝟎𝟎𝟓𝟓  

 درصد 04/0 افزایش دما mph 5، به ازای هر mph 15برای سرعت متوسط باد بیش از 
افزایش در نظر گرفته میشود. 

CW =𝑩𝑩 𝟎𝟎 ∙ 𝟎𝟎𝟒𝟒  
B = 𝑽𝑽𝑾𝑾 – 𝟏𝟏𝟓𝟓

𝟓𝟓  
VWسرعت متوسط باد :  (mph.میباشد ) [22]. 

سرعت متوسط باد در منطقه مورد نظر را میتوان از پایگاههای رسمی هواشناسی در بازه 
 زمانی مورد نظر استخراج نمود.

گیرینتیجه.۳
:گفتمی توانشدهارایهمحاسباتبهتوجهبا
ادلهمعوسیلهبهحرارتاتالفمجموعازگلخانهکلیحرارتافت

qS = CS .  𝒊𝒊=𝟎𝟎𝒏𝒏 𝒒𝒒𝒊𝒊ردعلتبه)اصالحیضرایبازاستفادهباو
رمجدریا،سطحازارتفاعمانندمنطقه،اقلیمشرایطنظرگیری
دربادمتوسطسرعتسال،شبسردتریندمایهوا،مخصوص

خارجطرحوگلخانهداخلبراینظرمددمایاختالفومنطقه
معادله هایازدهاستفاباگلخانهحرارتینیازبیشینه ی.گردیدمحاسبه

qi=U.A.(Ti-To)پوشش هایازحرارتاتالفمحاسبهبرای
.qP=Pوگلخانه L. (Ti – To)ازحرارتاتالفمحاسبهبرای
.qi=Vوگلخانهکفمحیط n. cp. ρ. (Ti – To)محاسبهبرای
صورتشرایطایندرهوانفوذوتعویضعلتبهحرارتاتالف
دقیقانتخابکهکرد،بیانمی توانمعادالتبهتوجهبا.گرفت

واصالحیضرایبوحرارتانتقالضرایبجملهازپارامترها،
سرعتوهوادمایجملهازاقلیمبهمربوطپارامترهایهمچنین
وارتحراتالفبهینهمقدارآوردنبدستدرمهمینقشبادمتوسط

.داردگرمایشسیستمانتخابنتیجهدر
عایقفتگمی توانمعادالتبررسیوضرایبگرفتننظردربا

(منفیارفشگلخانه هایدرویژهبه)هوانشتینقاطرفعوبندی
.می انجامدحرارتیاتالفکاهشبه
باوانمی تپوشش ها،سطحازحرارتیاتالفمقداربهتوجهبا

بهرکمتحرارتیهدایتضریبباپوشش هاییازاستفاده
سرمایههزینه هایکاهشنتیجهدروحرارتاتالفکاهش
.یافتدستگلخانه هاگذاری
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بهینهیتظرفباگرمایشیسیستمانتخابوحرارتاتالفکاهشبا
ه هایهزینکاهشنهایتدروسوختمصرفکاهشبهمنتجحرارتی،

یاوفصلازخارجتولیدهایدرامرایناستبدیهی.گرددتولید
.می کندایفارابیشتریسهمسردمناطق

قیمامستآنهاکفکهسازه هاییمورددرکهاستدادهنشانتجربه
بیشترحرارتاتالفزمستان،فصلدرمی گیرد،قرارزمینسطحروی

سردقمناطدراین روازکف،سطحباتااستمتناسبکفمحیطبا
ربهتزمین،سطحرویبرواقعکفازحرارتاتالفکاهشبرای
ال،مثعنوانبه.نمودکاریعایقموثرینحوبهراکفمحیطاست

. دهدمیکاهشراحرارتیانتقالآزاد،محیطبهمرتبطسطحکاهش
محجبهسطحنسبتکردنکم:ازعبارتنددیگرعواملجملهاز
ازطوحیستقلیلو(سازهفرمساختنیکپارچهومتراکمبوسیله)

طراحیدر.می دهندانتقالسریعراحرارتکهسازهپوشش
هرخارجیسطحکاهشنیز،همبهمتصلگلخانه ایمجموعه های

.استمهمآنحجمبهنسبتواحد

مایشی،گرسیستم هایازهریکاینکهبهتوجهباداشتنظردرباید
اینمی بایستداراست،راخودبهمختصگرمایشیواحتراقراندمان
وشودگرفتهنظردرحرارتیاتالفظرفیتنهاییبرآورددرراندمان
.گیردصورتآناساسبرتجهیزانتخاب
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و منابع طبیعیکشاورزی 

اخبار بخش کشاورزی

52

:معاون امور  باغبانی وزیر جهادکشاورزی

درهاباغهکتاریهزار500توسعه:گفتکشاورزیجهادوزارتباغبانیامورمعاون
.استشدهبینیپیشششمسالهپنجبرنامهدرشیبداراراضی

علیمحمدایرنا،ازنقلبهکشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
اظهاراحمدبویروکهگیلویهباغدارانبرخیوکشاورزیجهادمسئوالنجمعدرطهماسبی

جپنبرنامهدرکهکشاورزیجهادوزارتودولتراهبردیهایبرنامهازیکی:داشت
شیباراضیهکتارهزار500ازبیشدرباغاتتوسعهاستشدهبینیپیشنیزششمساله
بینییشپوقانونیتکلیفبهتوجهبا:دادادامهوی.استاقتصادیکمبازدهیباودار

سازمانوانهاده،همهتوسعهششمبرنامهدراقتصادیتوجیهفاقداراضیمیزانایناحیای
.هستندمهمایناجرایتحققوشرایطتامینبهموظفمتولیهای

شیباراضیایندرمثمرثمرهایکشتازاستفاده:گفتکشاورزیجهادوزیرمعاون
وانتخاک،فرسایشازجلوگیریبرعالوهاقتصادیتوجیهفاقدوخیزسیلدار،

کوسیستماتعادلتقویتوحفظایجادبرزیادیحدودتاوبردهباالراآنبیولوژیکی
کهردکتاکیدکشاورزیجهادوزارتباغبانیامورمعاون.بودخواهدموثرنیزطبیعی

ممنوعکشوربهآناناسوانبهنارگیل،موز،شاملمیوهچهارازغیربهمیوهانواعواردات

هزار هکتاری باغ ها در اراضی 500توسعه 
شیبدار در برنامه پنج ساله ششم

قاچاقدیگروارداتیمیوهنوعهرواست
اینودورالبته:افزودطهماسبی.شودمیمحسوب

ورکیگمدقیقنظارتبابایدنیزمحصولچهار
سایلمرعایتبرایویژهبهذیربطنهادهایسایر

.شودانجامسالمتوبهداشتی
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شاورزیکسمومازاستفادهمیزان:کرداعالمنباتاتحفظسازمانرئیس
.استآنجهانیمیانگینازکمتردرصد40تا30ایراندر
ایرنا،ازنقلبهکشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه

اظهارنبردسکپستههایباغازبازدیدجریاندرباغستانیمحمدعلی
گرم700تا600ایرانزراعیوباغیهایعرصهدرسممصرف:کرد

وی.ستاهکتاردرکیلوگرمیکحدودآنجهانیمیانگینوهکتاردر
ازیکی:افزودوکردتأکیدسالممحصوالتتولیدضرورتبر

بااهآفتبیولوژیککنترلکشاورزیجهادوزارتمهماولویت های
.استارگانیکوسالممحصوالتتولیدهدف

25تا22ساالنه:گفتودادخبرکشوردرسمقلم350ثبتازباغستانی
میتفادهاسکشوردرباغیوکشاورزیآفاتبامبارزهبرایسمتنهزار
بهواندتمیخودسمومتنوع:گفتنباتاتحفظسازمانرئیس.شود

ثبتوتولیدبرتاکیدباباغستانی.شودمنجرهاآفتمقاومتکاهش
زی،کشاورسمومتوزیعوقاچاقبامبارزهکشور،درخطرکمسموم
جهادوزارتعزم:گفتوخواندضروریراتقلبیسمومبویژه

.استجدیزمینهایندرمربوطهمسئوالندیگروکشاورزی
است،شورکخیزپستهاستاندومینرضوی،خراساناینکهبیانباوی

تارا،تاناسایندرپستهآفاتبامبارزهبرایکائولینمادهازاستفاده
.کرداعالمممنوعآنخصوصدرتحقیقاتشدننهایی

جهادوزارتداروییگیاهانملیطرحمجری
«لوسک»گیاهزراعتتوسعهلزومبرکشاورزی

اهگیایناقتصادیارزشومراتعحفظبرای
.کردتاکید

جهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
ابکلوسملیکارگروهنشستکشاورزی،

هادجسازمانوطبیعیمنابعکلمدیرانحضور
محالچهار،اصفهانهایاستانکشاورزی

وتانلرسوبویراحمدوکهگیلویه،بختیاری
رکزممحوریتباکلوسکشتفعاالنهمچنین

،ستنشایندر.شدبرگزارداروییگیاهانملی
گیاههکاینبیانباآذریوسفیپیماندکتر

ازبههمومرتعیگیاهیعنوانبههمکلوس
اصیخاهمیتژنتیکیدخیرهواقتصادیجنبه

ورمنظبهگیاهاینسازیزراعیلزومبردارد،
جاریسالپایانتااقتصادیارزشومراتعحفظ
.کردتاکید

درصد۴0مصرفسمکشاورزیدرایرانحدود
کمترازمیانگینجهانی

رئیس سازمان حفظ نباتات اعالم کرد

وبودنیآفتابخشکی،ومنطقهاقلیمبهتوجهباکارشناسانبرخی
برایراهشدفرآوریکائولینازاستفادهاخیرماهچنددرشدید،گرمای

.اندکردهپیشنهادپستههایباغآفاتبامقابله
قمناطازبرخیدرآزمایشیصورتبهطرحاین:افزودباغستانی
تایدباباغدارانوشودمیاجرابردسکنخصوصبهورضویخراسان

.نکننداستفادهآنازمجوز،صدوروقطعینتیجهکسب

یابدعهتوسبایدمراتعحفظبرای«کلوس»گیاهزراعت
مجری طرح ملی گیاهان دارویی 

گیاهازداروساختزمینهدرداروییگیاهانملیمرکزهایفعالیتازجلسه،گزارشیایندر
بررسیوردمآیندهماهچندتاکلوسگیاهمحوریتباهمایشیبرگزاریموضوعوارائهکلوس

.شدظرنتبادلوبحث«کلوس»ارزشزنجیرهپیرامونجلسه،ایندرهمچنین.گرفتقرار
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شپی:گفتکشاورزیجهادوزارتهایگلخـانهتوســعهطرحمـجری
یهاگلخانهزیرکشتسطحهکتاری2240افزایشباامسـالشودمیبینـی

.ودشاضافهایگلخانهتولیداتظرفیتبهدرصد20کمدست،کشور
سیدمهندسکشاورزی،جهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه

ردجمهوریرئیسابالغیهایاولویتخصوصدرسیدپورمصطفی
ایانپتا:افزودمطلبایناعالمضمنجهادکشاورزیوزیرحکمپیوست

بودههکتار213وهزار11کشورهایگلخانهکشتزیرسطحکل95سال
.استسالهماندرتوسعهبهمربوطآنهکتار1200بهنزدیککه

هایسیاستازکشاورزیبخشدرهاگلخانهتوسعهکهاینبیانباسیدپور
ت،اسآبمصرفدرجوییصرفهمنظوربهکشاورزیجهادوزارتاصلی
احداثمتقاضیهکتار1220بربالغتاکنون96سالابتدایاز:داشتاظهار

احداثهکتار513سطح،اینازکهشدهمعرفیکشاورزیبانکبهگلخانه
ادامهکشاورزیجهادوزارتهایگلخانهتوسعهطرحمجری.استشده
بههکتار337معادلدرصد66شدهاحداثهایگلخانههکتار513از:داد

ازفادهاستبامابقیوتسهیالتازاستفادهبدونواجراییخودصورت
.استبودهبانکیتسهیالت

آغاز94الساواخرازایگلخانهتولیداتافزایشپروژهکهاینبیانباوی
بهنزدیکامسالماهمردادپایانتا94سالاواخراز:گفتاست،شده

976معادلدرصد60سطحاینازکهشدهتاسیسگلخانههکتار1700
بادیگردرصد40وبردارانبهرهسرمایهباواجراییخودصورتبههکتار

گلخانهتوسعهطرحمجری.استشدهاحداثبانکیتسهیالتازاستفاده
دارداستانهایگلخانهساختازحمایتمورددرباغبانیامورمعاونتهای

یبراقیمتارزانبانکیتسهیالتدرصد80حاضرحالدر:کردتصریح
داختپراندازیراهمرحلهتاآنتجهیزاتوتاسیساتوهاگلخانهاحداث

میدرصد90یافتهتوسعهکمتریاومحروممناطقدرعدداینکهشودمی
.باشد
درودرصد14.5تلفیقیتسهیالتکارمزدبرخوردارمناطقدر:افزودوی

یکاندازیراهازسیدپور.استدرصد12.5یافتهتوسعهکمترمناطق
اذعانواددخبرکشاورزیمهندسیوفنیتحقیقاتموسسهتوسطسایت
اختسدرکهافرادیوسازانگلخانهشناساییهدفباسایتاین:داشت

مادهآوشدهایجادکنندمیفعالیتایگلخانههایپوششوتجهیزات
.باشدمیافراداینمشخصاتثبتبرای

ودشگلخانهجدیدامسالدرکشوراحداثمیهکتار۲۲۴0
: کشاورزیمجری طرح توسعه گلخانه های وزارت جهاد 

گلخانههتوسعمنظوربهایگلخانههایسازهاستانداردتدوینبرسیدپور
فنیمشخصاتنویسپیشماراستاایندر:کرداعالموتاکیدمدرنهای

پیشروکشورهایهایاستانداردمبنایبرراایگلخانههایسازهاستاندارد
رایطشباانطباقواستانداردهااینسازیبومیازپسکهایمکردهآماده

.شودثبتاستانداردسازمانهماهنگیبااستقرارکشورداخلی
ثبتبهایگلخانههایسازهاستانداردامسالپایانتاکردامیدواریابرازوی

وقیاسمکوچکهایگلخانهدستورالعملتدوینازهمچنینسیدپور.برسد
ردستواین:گفتودادخبرمربعمترهزار3زیرسطوحبرایپروانهصدور
نظامسازمانوزارتخانه،اداریتحولونوسازیمرکزهمکاریباالعمل

گذشتهههفتوتهیهاراضیامورسازمانوطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی
.استشدهارسالکشاورزیجهادوزیرامضایوتاییدبرای
مترهزار3زیراراضیبرایدستورالعمل،اینابالغصورتدر:افزودوی

ایایمزازاراضیاینصاحبانوشودمیصادرگلخانهاحداثپروانهمربع
بر:ردکنشانخاطرسیدپور.شوندمیمندبهرهگلخانهاحداثبهمربوط
هزار3داقلحکهافرادیبهگلخانهتاسیسپروانهها،گلخانهنامهنظاماساس

.شودمیصادردارندمفیدسطحمربعمتر

وهاپهنهئولمسمروجانعشایری،وروستاییزنانبرگزیدگانازپایدارتوسعهدرعشایریوروستاییزناننقش آفرینیهمایشنخستیندر
عشایری،واییروستزنانبرگزیدگانازپایدارتوسعهدرعشایریوروستاییزناننقش آفرینیهمایشنخستیندر.شدتجلیلزنانامورکارشناسان

.شدتجلیلزنانامورکارشناسانوهاپهنهمسئولمروجان
ازشد،زاربرگجهادکشاورزیوزارتمحلدرپایدارکهتوسعهدرعشایریوروستاییزناننقش آفرینیهمایشنخستیندرایانا،گزارشبه

اعتباراتصندوقعاملنمدیراروستایی،توسعهتسهیلگرکشاورزی،بخشدرکارآفرینانشهرستان ها،برخیعشایریوروستاییزنانبرگزیدگان
مرکزپهنهمسئولمروجشهرستان،برخیزنانامورمسئولکارشناسانروستایی،زنانکشاورزیهایفعالیتتوسعهازحمایتصندوقوخرد

جهادروزیمعاونزنداسکندرجهادکشاورزی،وزیرسویازهدیهوتقدیرلوحاهداءباهاپروژهبرخیدرمشاورانوشهرستانازبعضیخدمات
.آمدعملبهتقدیرحانوادهوزناناموردرجمهوررئیسمعاونابتکارمعصومهوکشاورزیترویجوآموزشتحقیقات،سازمانرئیسوکشاورزی

:رفتگصورتپایدارتوسعهدرعشایریوروستاییزناننقش آفرینیهمایشنخستیندر

شناسانامورزنانتجلیلازبرگزیدگانزنانروستاییوعشایری،مروجانمسئولپهنههاوکار
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شیالت:گفتایرانشیالتسازمانرییس
پتانسیلوفراوانهایظرفیتبهتوجهباگلستان

افزایشموثرهایراهازیکینظیر،کمهای
یرمسدرشتابانحرکتواقتصادیدرآمدهای

.استاستاناینتوسعه
جهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه

درصالحیحسنایرنا،ازنقلبهکشاورزی
ظهاراگلستانشیالتبخشفعاالنبادیدار
هبفراوانهایگذاریسرمایهبادولت:کرد

ستاهافرصتاینازصحیحمندیبهرهدنبال
االنفعهدفمندوموثرحضورباامیدواریمکه

بهرهرونددرتسریعشاهدخصوصیبخش
.باشیممنابعاینازدرستبرداری

بهدولتکهاقداماتیازیکی:کردبیانوی
وسعهتکند،میدنبالراآننشستنببارشدت
واقعنگمیشاشهرستاندرمیگوپرورشمرکز

بههکتارهزار4ازگلستانغربشمالدر
ایهسرمباکوشیممیکهاستهکتارهزار10

زیرساختآوردنفراهمبرایمناسبگذاری
گومیپرورشمرکزومنطقهایننیاز،موردهای

یجاداودرآمدتامینبرایمناسببستریبهرا
دیلتبهاگلستانیبرایشغلیهایفرصت

راگ:افزودایرانشیالتسازمانرییس.کنیم
درستیبهانگلستشیالتیهایظرفیتازبتوانیم

ماهیفروشمرکز100توانیممیکنیماستفاده

راهچابهارردکشورآزادمناطقگیاهیقرنطینهنمایندگیدفترنخستین
.شداندازی

ازمانسازنقلبهکشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
آزادناطقمگیاهیقرنطینهنمایندگیدفترنخستین،چابهارآزادمنطقه
باتاتنحفظسازمانرئیسچابهار،آزادسازمانمدیرعاملحضورباکشور
وسیستاناستانکشاورزیجهادسازمانمسئوالنازجمعیوکشور

بهسیبآموجبکهنباتیآفاتورودازپیشگیریباهدفبلوچستان
.گرفتقراربهره برداریموردمنطقهایندرمی شودنباتات
دفترنایگشایشآئینحاشیهدرسازمانمدیرعاملومدیرههیئت رئیس
شورکشرقمحوروچابهاربندردرکهمهمیظرفیت هایازیکی:گفت

بهچابهارربندطریقازکاالترانزیتاستپیش بینی شدهوبرنامه ریزی
یفرصت:افزودکردیعبدالرحیم.استمیانهآسیایکشورهایوافغانستان

کاالتترانزیوفرآوریتولید،امکانداردوجودچابهارآزادمنطقهدرکه
.ستافراهم شدهافغانستانکشوربه ویژهمختلفمناطقبهمنطقهاز

صادیاقتدرآمدهایافزایشوتوسعهراهکارهایازشیالتیظرفیتهای
: ایرانرییس سازمان شیالت 

.نیمکاندازیراهاستاندرراآبزیانودریاییغذاهایعرضهباراهیبینهایرستورانوزنده
وانعنبهخاویارپرورشسنکاهش،شیالتسازمانهایبرنامهازیکی:دادادامهصالحی

انجامابهدفاینبهرسیدنبرایکهاستجهانیهایمشتریدارایوقیمتگرانمحصولی
زماندرکهاسترلیادوسیبریهایبنامخاویاریماهیجدیدگونه2فراوان،هایپژوهش
ازیکیهمچنینوی.استشدهمعرفیدهندگانپرورشبهرسدمیخاویاردهیبهکمتری
دانستدریاآبازبیشتروصحیحاستفادهراشیالتیوریبهرهرشدبرایگلستانهایظرفیت

شیالتسازمانکهاستهابرنامهجملهازقفسدرماهیپرورشهایطرحاجرای:گفتو
ریالیمیلیارد200گذاریسرمایهگلستاندربخشاینبیشترچههرتوسعهبرایداردآمادگی

.دهدانجام
ذخیرهبانهساالایران:گفتوکرداشارهایرانشیالتاخیرهایسالهایپیشرفتبهصالحی

اولرتبهتنهزار160باآالقزلسردآبیماهیپرورشدرومیگووماهیبچهانواعمیلیون450
دیگرکشورهایبهایرانازآبزیانانواعدالرمیلیون412قبلسالآن،نتیجهدرکهداردرا

.شدصادر

ابهارمناطقآزادکشوردرچ«قرنطینهنباتی»راهاندازینخستین
محصوالتبرتمرکزکاراینضرورت:ساختخاطرنشانکردی

کشاورزیمحصوالتصادراتهمین طوروکشورداخلکشاورزی
ی گیرد،مصورتدیگریمسیرهایازاآلنکهچابهارطریقازافغانستان

منافعهموستانافغانکشورتولیدکنندگانوتجارمنافعطبیعتاًکهاست
خواهدهمراهراچابهارازترانزیتفعال سازیوایرانکشورازورود

.داشت
آزادمنطقهینبکهتوافقاتیبا:گفتکشورنباتاتحفظسازمانرئیس
یپست هااستبراینقرارگرفتصورتکشاورزیجهادوچابهار
تجارترامدرتسهیلموجبامراینکهشودایجادمنطقهایندرقرنطینه

خارجمنطقهازکهکشاورزیمحصوالتبهداشتازاطمینانو
.استمی شوند،

حثبدرخصوصیبخشکهاستاینمنپیشنهاد:کرداضافهوی
رونقشاهدمبتوانیتابیفتدراهچابهارآزادمنطقههمکاریباضدعفونی

.یمباشقرنطینهشرایطوقانونحفظباایرانازمحصوالتتجارت
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جهادوزارتدامیتولیداتامورمعاون
هتوسعازحمایتصندوقعملکردکشاورزی،

اخیرسال هایدرراکشورزنبورداریصنعت
مهم ترینراآناقداماتوکردارزیابیمثبت
.دانستصنعتاینتوسعهعامل

جهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
ازدبازدیازپسرکنیحسندکترکشاورزی،

کنگرهپنجمینوچهلدرایرانغرفه های
:گفتیه،ترکاستانبولدرآپی موندیابین المللی

رداریزنبوصنعتاخیر،سالچنددرخوشبختانه
عملکردهکداشتهقبولیقابلپیشرفتکشور،

دراریسرمایه گذتوسعهازحمایتصندوقمثبت
ارشمبهآنعواملمهم ترینازیکیبخش،این

.می رود
مندنیاززنبوردارانگاهیاینکهبهاشارهباوی

هب:افزودهستند،خاصمواقعدرمالیکمک های
گذرانبرایغذایاداروتامینمثال،عنوان

یجزئمقداربهشایداگرچهزمستاندرکندوها
وعموقبهچنانچهکهداردزیادیاهمیتاماباشد،
خسارت هایاستممکننشود،تامینسریع

راینبناب.کندواردزنبورداربهناپذیریجبران
ویغیرضروربروکراسی هایازخروجباصندوق

سال هایطیخود،فعالیت هایچابک سازی
مدیریتدرستیبهراموضوعاینتوانستگذشته

.کند
جهادوزارتدامیتولیداتامورمعاون

رفتهگصورتتالش هایبا:کردعنوانکشاورزی
ولیدتزنجیرهنخستینصندوق،مدیرانتوسط

کلشاصفهاناستاندرعسلزنبورفراورده های
بیشترموفقیتمی تواندحرکتیچنینوگرفت

.باشدداشتههمراهبهرابازاردرزنبورداران
انزنبوردارپرقدرتحضوربهاشارهبارکنی
یبین المللکنگرهپنجمینوچهلدرایرانی

قایارتوآموزش:کرداظهارترکیهآپی موندیای
اتاقدامازدیگریکیزنبورداران،علمیسطح
اجرایدرصندوقکهاستتقدیریقابلومثبت

رحضوحتی.نکردفروگذاراقدامیهیچازآن
ی،جارسالدرآپی موندیانمایشگاهدرایرانیان
وندرتسهیلوصندوقبی وقفهتالش هایمرهون
اتمراودالبته:شدیادآوررکنی.استبودهکارها

ایجادوجنوبیآفریقایجملهازکشورهادیگربا
دیگرازکشور،دوتولیدکننــده هایبینارتــباط

کشورهزارتنعسلدر80تولیدبیشاز
:کشاورزیمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 

برایصندوقکهاستتسهیالتی
.استکردهفراهمزنبورداران

جهادوزارتدامیتولیداتامورمعاون
مالینیازتامیناستمعتقدکشاورزی،
باان،نیازشاساسبراستانیاتحادیه های

ازیسخت گیروبروکراسیکمترین
یارتقاکهاستصندوقاقداماتجمله
یجهنتدروتولیدکنندگانمالیتوان

هبراصنعتکلدربهره وریافزایش
بامقایسهدرکهطوریبهداشتههمراه
ازحمایتصندوقصندوقها،دیگر

رداریزنبوصنعتسرمایه گذاریتوسعه
کردهعملبه هنگام تروچابک تربسیار
 هاییبرنامهازیکیوی،گفتهبه.است

صنعتتوسعهازحمایتصندوقکه
جاریتمی کند،دنبالکشورزنبورداری

الحاصایستگاه هایدستاوردهایسازی
زایشافراستایدرزنبورعسلملکهنژاد

.استکندوهاعملکرد

زنبورلکهمتولیدایستگاه هااین:کرداضافهرکنی
اراختیدرراآنهاوداشتهکاردستوردرراعسل

االنیفعحال،عیندرمی دهد؛قرارتولیدکنندگان
برایجدیدخونازاستفادهبهعالقه مندکه

روزژن هایازدارندقصدیاوهستندبه نژادی
سی هایبررازبعدببرند،بهرهملکهتولیدبرای

ژنیوادمیاملکهوارداتطیور،دفترفنیکمیته
.بودخواهدامکان پذیرآنهابرای

کشاورزیجهادوزارتدامیتولیداتامورمعاون
تنهزار80ازبیشگذشتهسالدراینکهبیانبا

سال هایدر:گفتشد،تولیدکشوردرعسل
سیاربایرانکندوهایدررویالژلتولیدگذشته

وعرصهاینبهصندوقورودباامابود،ناچیز
بهلمحصواینتولیداکنونبهره برداران،آموزش

.استرسیدهسالدرکیلوگرم200ازبیش
هرازایبهزنبورداراندرصد10اگرحتیبنابراین
هعرضبازاربهرویالژلکیلوگرمیککندو،
ولیدیتعسلکلباشدهایجادافزودهارزشکنند،

.می کندبرابری
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رسانیاطالعپایگاهگزارشبه
ازنقلبهکشاورزیجهادوزارت
ردکتدولت،رسانیاطالعپایگاه

شورایجلسهدرجهانگیریاسحاق
زارشگبهاشارهبازیستیایمنیملی

ستزیمحیطحفاظتسازماننماینده
یارسانههایفضاسازیخصوصدر

علموژنتیکمهندسیعلیه
وفناوری:گفتبیوتکنولوژی،

دنبایاهمیتازدرجهاینبادانشی
یتامنوشودسیاسیدعواهایقربانی
.بخوردهمبهجامعهروانی
برتاکیدباجمهوررییساولمعاون

بودنناپذیراجتنابوضرورت
نیزوکشوردرفناوریوعلمتوسعه

هاییفناورودانشبهدستیابیلزوم
ریگیجهت:کردنشانخاطرجدید،
استفناوریوعلمتوسعهنظاماصلی

صاداقتاصلیرویکردهایازیکیو
قتصاداکردنبنیاندانشنیزمقاومتی

.باشدمیکشور
ودستاوردهایادآوریباهمچنینوی

ناوریفزمینهدرکشورهایپیشرفت
سعهتولزومبردارویی،تولیداتوها

هایفناوریبهدستیابیوعلمی
رعایتباکشاورزیحوزهدرجدید

:افزودوکردتاکیدهاحساسیت
ووژیبیوتکنولعلماندرکاراندست

رخیببخاطرنبایدژنتیکمهندسی
دین،منتقسخنانوسیاسیفشارهای

بایدلکهبکنندمتوقفراخودفعالیت
بای،سیاسمسائلازدوربهوشجاعانه
علمی،موضعازومنطقیاستدالل
ارمخالفینهاینگرانیوتردیدها
آرامشجامعهبهوسازندبرطرف

.بدهندخاطر
کسانی:کردتصریحجهانگیریدکتر

یرغونادرستاطالعاتدلیلبهکه
مهندسیموضوعباکارشناسانه

خالفتمبیوتکنولوژیعلموژنتیک
بااگرهستند،تردیددچاروداشته

یسوازمنطقیوعلمیهایاستدالل

دیددرلزومتوسعهعلمیودستیابیبهفناوریهایج
حوزهکشاورزی

:  معاون اول رییس جمهور تاکید کرد

کمکعلماینتوسعهبهقطعاًشود،رفعخصوصایندرآنهاهاینگرانیوشوندمتقاعدعلماینصاحبنظران
.کردخواهند

یشینپمصوباتبرخیاجرایعدمخصوصدرشدهارائهگزارشبهاشارهباهمچنینجمهوررییساولمعاون
درتاخیروهوقفشاهدمصوبات،برخیاجرایوپیگیریعدمدلیلبه:داشتاظهارزیستی، ایمنیملیشورای

دنبالراموضوعاینجدیحساسیتبازیستمحیطحفاظتسازمانرییساستالزمکههستیمکارهاپیشرفت
.شودجبرانگذشتههایماندگیعقبتاکند

تراریختهمحصوالتتولیدوبیوتکنولوژیزمینهدرتاکنوناینکهبیانباجلسهایندرنیزکشاورزیجهادوزیر
یکژنتیکیمهندسکهصورتیدرشدهسیاسیفضاسازیزمینهایندرمتاسفانه:گفتشده،سوزیفرصت

.اندشدهمندبهرهآندستاوردهایازجهانکشورهایازبسیاریکهاستعلمیکامالًموضوع
داشتندورحضنیززیستمحیطحفاظتسازمانرییسوفناوریوتحقیقاتعلوم،وزیرکهنشستایندر

اجراییمهناآیینلغوابالغعدمنظیرزیستیایمنیملیشورایمصوباتبرخیاجرایعدمعللازگزارشی
حفاظتازمانسنمایندهسویاززیستیایمنیسازیتوانمندپروژهگزارشارائهعدموزیستیایمنیملیقانون

.شدارائهزیستمحیط
جلسهایندرهکبودموضوعاتیدیگرازنیزاجراییهایدستگاهزیستیایمنیاجراییدستورالعملبررسی

درنگیهماهمنظوربهاجراییهایدستگاهکلیهدستورالعملشدمقرروگرفتقراربررسیوبحثمورد
.گرددارائهآتیجلسهدرآنگزارشوگیردقرارعملمبنایومطرحهماهنگیکمیسیون

گزارشایندرهکارائهکارتاهنازیستیایمنیپروتکلمتعاهدیناجالسهشتمینازنیزگزارشیجلسهایندر
عضویتنظیراجالسایندستاوردهایوشدپرداختهمختلفادواردرایراناسالمیجمهوریحضورسابقهبه

احتمالالیزآنبازدارندهنامهآیینتصویبعدموژنومیویرایشممنوعیتتصویبعدمحکام،شورایدرایران
.گرفتقراربررسیموردخطر،
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نکهایوجودبا:گفتایرانشیالتسازمانرئیس
اهشکدرآبزیگیاهانوهاجلبکازبکارگیری

محصوالتشدهتمامقیمتوتولیدهایهزینه
ردناچیزیسهمایرانامااستتاثیرگذارآبزی
.داردمحصوالتاینتولید

جهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
ایشهمدرصالحیحسن،ایرناازنقلبهکشاورزی

محلدرکهایرانآبزیگیاهانوجلبکملی
کشاورزیترویجوآموزشتحقیقات،سازمان
میلیون22تولیدمجموعاز:افزودبود،شدهبرگزار

سهمکمتریندنیا،درآبزیگیاهانوجلبکتن
.استایرانبهمربوط

باالتیشیعلومتحقیقاتمرکزاینکهبیانباوی
جهتدرمناسبیاقدامبنیاندانشهایشرکت

فادهاست:داشتاظهاردادند،انجامهاجلبکتولید
رایبجزایر،ودریاسواحلکیلومترهزارپنجاز

.تاسضروریدریاییگیاهانوهاجبلکتولید
یاهانگتولیدهایظرفیتوجودباوی،گفتهبه

ادراتیصرویکردبایدکشوردرهاجلبکوآبزی
همراجعوجودبا:کرداضافهوی.باشیمداشته

کهکافیاطالعاتودانشمتعدد،گذارانسرمایه
اقتصادیفعاالنبرایبستهیکقالبدرراآنبتوان
موسسهرودمیانتظاررواینازنداریمداد،ارائه

موضوعاینبهبیشتریتوجهشیالتعلومتحقیقات
.باشدداشته
دانشمهماین:افزودکشاورزیجهادوزیرمعاون

نههکداردهمراهبهکشوربرایراروزتکنولوژیو
آبزینگیاهاوجلبکتولیدفاصلهتوانمیتنها

باوانتمیبلکهرساندحداقلبهرادنیاباکشور
الحظهمقابلرشدبهموجودهایظرفیتازاستفاده

.کردپیدادستتولیددرای

یابدفزایشابایدکشوردرهاجلبکوآبزیگیاهانتولیددانش
: ایرانرئیس سازمان شیالت 

درزیآبگیاهانوهاجلبکتوزیعوبندیبستهشاهدآیندهدرکرد،امیدواریابرازصالحی
میریجلوگیسومهزارههایبیماریبرخیازمحصوالتاینزیراباشیمزنجیرههایفروشگاه

اینرکوردکشور،ازمیگوهزارتن15ازبیشصادراتباامسال:کردتصریحصالحی.کنند
پایانیماهههسازمیگو،تامیندرکنندگانمصرفسهولتبرای:گفتوی.شدشکستهمحصول

شدهعرضهرکشوایزنجیرههایفروشگاهتمامیدرفرآوریصورتبهمیگومحصولگذشتهسال
.استگرفتهقرارکنندگانمصرفاختیاردرو

یالتشسازمانهایاولویتازیکیراقفسدرماهیپرورشتوسعهایرانشیالتسازمانرئیس
برسدهزارتن200هببایدقفسدرماهیپرورشتولیدتوسعهششمبرنامهطبق:گفتوبرشمردایران

.داردقرارمدنظرنیزدریاییهایصدفوهاجلبکپرورشمیانایندرکه
ناشناختهذخایردالیلبههنداقیانوسازماسهمافزایشوکشورصیدبودنمساعدبهاشارهباوی

یکازکمترهااقیانوسودریاهاازصیدرشدگذشتهدههدراینکهوجودبا:افزودعماندریای
.دهدمینشانرارشددرصدهشتتا6متوسططوربهپروریآبزیاخیردههدرامابوده،درصد

محصوالتتنهزار524ومیلیوندوازبیش:کرداعالمکشاورزیجهادوزارتاقتصادیوریزیبرنامهمعاون
.استشدهصادرکشورازامسالنخستماههششدردالرهزار770ومیلیون72ومیلیارددوارزشبهکشاورزی

مدت،ایندر:تگفخبرایناعالمبابخشندهعبدالمهدیدکترکشاورزی،جهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
طیورودامدرصد،68.64سهمبازراعیبخشزیربهمربوطوزنینظرازکشاورزیبخشصادراتمیزانبیشترین

.باشدمیدرصد14.97سهمباباغیودرصد14.29
بازراعیدرصد،37.3سهمباباغیبخشبهمربوطراارزشیلحاظبهکشاورزیبخشصادراتمیزانبیشترینوی

بخشصادراتیعمدهقلمپنج:افزودبخشنده.کردعنواندرصد25حدودسهمباطیورودامودرصد29.22سهم
وگندمردآکرده،سردیاتازهزمینیسیبکرده،سردیاتازهفرنگیگوجههندوانه،شاملوزنینظرازکشاورزی

سایروستنیبهندوانه،پوست،باپستهصادراتکشاورزیجهادوزارتاقتصادیوریزیبرنامهمعاون.استبودهماست
.مردبرشارزشیلحاظبهصادراتیعمدهقلمپنججزوراپنیرهاانواعوفرنگیگوجهربزده،یخهایشربت

میلیارددالریصادراتمحصوالتکشاورزی۲.۱ارزآوری
ششماههنخستامسالدر
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:توسط وزیر جهادکشاورزی ارائه شد

روزهوزارتجهادکشاورزیدردولتدوازدهم۱00عملکرد

وزارتشدهانجاماقداماتمهمترینرئوسگزارش،اینبراساس
شرحاینبهدوازدهمدولتکاریاولروز100درکشاورزیجهاد
:استبوده

300ازبرداریبهرهواحداثگلخانههکتار80بازسازیواصالح.1
گلخانههکتار

گلخانههکتار151ازبیشاحداثعملیاتآغاز.2
هایسامانههکتارهزار57ازبیش بردارانبهرهبهتحویلواجرا.3

آبیارینوین
آبیاریهایشبکههکتارهزار151ازبیشعملیاتاجرایوشروع.4
زهکشیو
هایشبکههکتارهزار16ازبیشسطحیدرعملیاتاجرای.5

هکتار4200سطحدروایالموخوزستانمناطقدرکشیزهوآبیاری
تحویلآمادهکهمرزیمناطقدرهکتارهزار38وسیستانمنطقهدر
باشدمیبردارانبهرهبه
3سطحدرپاییزه،ونشاییهایکشتترویجوتوسعهراستایدر.6

هکتارهزار11ازبیشسطحیدروخاکوآبعملیاتهکتارهزار
ازیبازسومرمتهمچنینوسدهاآبخوراراضیدرنوسازیوتجهیز

استشدهانجامکشوردرقنواتازکیلومتر90
هزار700ومیلیونیکسطحدرنیزحفاظتیکشاورزیزمینهدر.7

خصوص،مهایماشینازاستفادهباحفاظتیکشاورزیبرنامههکتار
کلیهرعایتباگیاهیبقایایحفظکشت،تناوبورزیخاککم

.استشدهانجامحفاظتیکشاورزیاصول
انواعتنهزار50ازبیشتولیدپشتیبانیهایفعالیتانجامزمینهدر.8

وتکیفیارتقایومحصولسازیمقاومهدفباشدهگواهیبذور
دگانکننتولیداختیاردروتامینسطحواحددرتولیدافزایش

.استگرفتهقرارزراعیمحصوالت
اوره،کودنظیرکشاورزیکودهایانواعتنهزار900ازبیش.9

.استشدهتحویلوتامینغیرهوفسفاتسوپرپتاسیم،
هتجکارندهوکمباینوتراکتورانواعدستگاه3764ازبیش.10

3423حدودوکشورباغاتوشالیزارهاومزارعدربرداریبهره
اریاعتبخطایجادباکشاورزیتجهیزاتوادواتانواعدستگاه
استشدهکشاورزانتحویلوتامیندولتتوسط

ابباغیوزراعیاساسیمحصوالتایبیمهپوششعملیات.11
میلیارد5000واستشدهانجامکشاورزانریسککاهشرویکرد

.استشدهپرداخت(بیمهعملکرد)معوقخسارتریال

600ازبیشسطحیدرمحصوالت،هایبیماریوآفاتانواعبا.12
بههکتارهزار300ازبیشسطحیدروشیمیاییروشباهکتارهزار

استدهشانجامکشوردرآفاتبامبارزهعملیاتشیمیاییغیرصورت
جهتلیالملبینتحقیقاتیهایسازمانبادادقرارچندینانعقادبا.13

.استشدهحمایتبنیاندانشهایشرکتازنویندانشانتقال
ارصدچهومیلیونیکظرفیتبافرآوریصنعتیواحد186تعداد.14

شدههاضافکشورکشاورزیمحصوالتفرآوریظرفیتبهتنهزار
تنهزار61میزانبهسردخانهواحد23ازبرداریبهرهباهمچنین.است

استشدهاضافهنیزکشورهایسردخانهظرفیتبه
جاریسالدرداخلتولیدگندمتنمیلیون9ازبیشخرید.15
پرورشیمیگویتنهزار27وپرورشیماهیتن1500ازبیشتولید.16
گندمهزارتن474ومیلیون12تولیدبرایپشتیبانی.17
شیرخامهزارتن410ومیلیون5تولیدبرایپشتیبانی.18
قرمزگوشتهزارتن419تولیدبرایپشتیبانی.19
طیورگوشتهزارتن128ومیلیونیکتولیدبرایپشتیبانی.20
دریادرقفسدرماهیهزارتن24پرورشبرایپشتیبانی.21
پروریآبزیوصیدهزارتن270برایپشتیبانی.22
ماهیبچهانواعقطعهمیلیون350ازبیشسازیرها.23
800وهزار156درداریآبخوانوآبخیزداریعملیاتاجرای.24

اراضیازهکتار
تنفسطرحاجرایوهاجنگلسازیغنیواحیاءکاری،جنگل.25

شمالهایجنگل
انجام،بادیفرسایشبحرانهایکانونمهاروروانهایشنتثبیت.26

ستانخوزاستاندرغباروگردبامقابلهبرایبیولوژیکعملیات
وعمزارومراتعدرداروییگیاهانکشتازبرداریبهرهوتوسعه.27

ستایافتهتداومفنیعملیاتارومیهدریاچهاحیایحوزهدرهمچنین
ارایهطریقازبازارمدیریتدردولتهایگریتصدیکاهش.28

:شاملکاالبورسدرمحصول
واسویکنجالهذرت،شکر،برنج،جو،گندم،تنهزار764ازبیش.29

درصد11.4مقدارینظرازکهقرارداد3538طریقازمحصوالتسایر
بازارکلدرصد6.4معادلارزشنظرازوکاالبورسبازارکلازسهم

خودبهراکاالبورسبازاردادهایقرارکلدرصد14حدودو
استدادهاختصاص

کشاورزیمحصوالتهزارتن525میلیوندوصادراتبرایپشتیبانی.30
.دالرمیلیون730ومیلیارددوارزشبهبه

.شدتشریحدوازدهمدولتکاریاولروز100درکشاورزیجهادوزارتشدهانجاماساسیاقداماترئوس
بهقداماگاماولیندرکشاورزیجهادوزارتدوازدهمدولتکاربهشروعازپسکشاورزی،جهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه

هایسیاستوسعهتوششمبرنامهقانونویزهبهباالدستیاسنادچارچوبدرطبیعیمنابعوکشاورزیبخشآیندهسالچهاربرنامهتدوین
کشور،لیمیاقشرایطبهعنایتباخصوصایندرکهکرداسالمیشورایمجلسوجمهوریرییسبهارایهبرایمقاومتیاقتصادکلی

.استشدهگذاشتهاجراموردبهبخشکالنهایسیاستمهمترینازیکیعنوانبهآبوریبهرهارتقایراهبرد
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:زیسترئیس سازمان حفاظت از محیط 

شورلزومفرهنگسازیعمومیبرایحفاظتازمحیطزیستومنابعخاکوآبک

اکخزیست،محیطازحفاظتسازمانرئیسوجمهوررئیسمعاون
عمومیفرهنگ سازیبروبرشمردزیستمحیطمولفه هایازیکیرا

.کردیدتاککشورآبوخاکمنابعوزیستمحیطازحفاظتبرای
یسیعدکترکشاورزی،جهادوزارتاطالع رسانیپایگاهگزارشبه

:تگفتهراندرخاکجهانیروزبزرگداشتمراسمدرکالنتری
یمسائلدرراعمومیفرهنگمفهومبایداجراییدستگاه هایهمه

قرارخودبرنامه هایاولویتدرزیستمحیطوآبخاک،همچون
.دهند

رایبزیستمحیطحفظزمینهدرخوبیامانتدارباید:افزودوی
.دشخواهدانجامفرهنگ سازیباامراینکهباشیمآیندهنسل های

تردکتوجهازقدردانیبازیستمحیطازحفاظتسازمانرئیس
محیطیزیستمسائلخصوصدرجمهوریرئیسروحانی

هواآلودگیمهماصلچهارآینده،سالبودجهدر:کردخاطرنشان
نیازوتاالب هاکشور،شمالدرخصوصبهپسماندهاکالنشهرها،در

.استشدهگرفتهنظردرزیستمحیطبرایریزگردهاوآنهاآبی
خاکیشفرساوتخریبحاصلریزگردها،پدیدهکهاینبیانباوی

اززنیگیاهیپوششخاک،تخریبصورتدر:داشتاظهاراست،
.آمدخواهدبوجودمحیطیزیستبحران هایورفتخواهدبین

امانتهکخاکیکنیمتالشباید:کردتصریحجمهوررئیسمعاون
بااتدهیمهمدستبهدستونبریمبینازاست،آیندهنسل های

.کنیمجلوگیریخاکفرسایشازدرست،مدیریتاجرای

منابعهمچونذیرتجدیدپمنابعحفظدربایدکهاینبرتاکیدباکالنتری
استمحدودورکشدرغذاتولیدمنابع:گفتکنیم،رفتارتجدیدناپذیر

ممردبهراموجودمحدودیت هایوظرفیت هاداریموظیفهبنابراین
کهجاییآناز:افزودوی.شودواردمنابعبهکمتریآسیبتابگوییم

پوششوخاکوآبزمینهدرمابوده،مردماختیاردرهمیشهمنابع
استفادهدلیلهب:گفتکالنتری.نبودیمآینده نگرمرتعوجنگلگیاهی،

آبوخاکهمچونمنابعیدرحاضرحالدرمنابع،ظرفیتازبیشتر
.شده ایمبحراندچار

ازلوگیریجوتجدیدپذیرمنابعحفظلزومبرتاکیدبامسوولمقاماین
درفطرهراززیستمحیط:کردتصریحپسماندهاایجادوآلودگی ها

یست،زمحیطزنجیرهدرنادرسترفتاریککهطوریبهاستتهدید
وگیاهیپوششخاک،آب،منابعوزیستمحیطتهدیدباعث

.شدخواهدحیوانات

درصد90کشاورزیمایحتاجتامینبرایخاکوآبمنابع:گفتایراندرفائوموقتنماینده
.استحیاتیومهمجهانمردماز
روزبزرگداشتهمایشدرماتارائوکشاورزی،جهادوزارتاطالع رسانیپایگاهگزارشبه

میلیارد9بهویافتخواهدافزایشجهانجمعیت2050سالتا:گفتتهراندرخاکجهانی
بهتوجهبابنابراینشد،خواهدغذاییمواددرصدی60افزایشباعثکهرسیدخواهدنفر

وخاکچونهممنابعیدرستمدیریتواقلیمبهتوجهآن،تاثیراتوموجوداقلیمیتغییرات
تاکیدابایراندرفائوموقتنماینده.استضروریآتیسال هایدرغذاییموادتامینبرایآب

مدیریتدمعبا:گفتاقلیمی،تغییراتپیامدهایکاهشبرایخاکمنابعدرستمدیریتبر
سطحیاکخاگروهستیمخاکمنابعرفتنبینازوبادیوآبیفرسایششاهدخاک،منابع
.بودخواهیمخاکمغذیموادکاهشوآلودگی هاانواعشاهدشود،شور

تنمیلیونهزار78حدودگرفته،صورتخاکمنابعمدیریتدرکهغفلتیدلیلبهوی،گفتهبه
ائور.داردمحیطیزیستآلودگیدرمهمینقشکهاستشدهزمینجوواردخاکازکربن

همکاریباخاکمنابعمدیریتدرایرانهمچونکشورهاییبودنپیشروبا:کردخاطرنشانماتا
بهمی توانیمکهطوریبهاست،گرفتهصورتخوبیاقداماتفائو،مانندبین  المللیسازمان های
انونکخاک:افزودوی.بپردازیمجهانیسطحدرخاکحفاظتنامبهمقوله ایشکل گیری

زمیندرارپایدتوسعهومحیطیزیستخدماتراندمانبهافزودنوانرژیغذا،تولیددراساسی
جوامعدرآنپایداریوغذاییامنیتوایمنیبهمی تواندخاکمدیریتبحثبنابرایناست،
.کندکمکجهانی

ضرورت مدیریت صحیح منابع خاک برای تامین امنیت غذایی در جهان
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:جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشوررئیس سازمان 

مشارکتمردمدراجرایطرحهایحفاظتازخاکوآبضروریاست

رکشوآبخیزداریومراتعجنگل ها،سازمانرئیسووزیرمعاون
عمراتوجنگل هاازحفاظتگرودرکشاورزیازحفاظت:گفت
ازی توانمبیابان زداییوآبخیزداریطرح   هایاجرایبابنابرایناست

ویرحاصلخراپایین دستکشاورزیوجلوگیریخاکفرسایش
.کردایمن

لیلخمهندسکشاورزی،جهادوزارتاطالع رسانیپایگاهگزارشبه
هباشارهباتهراندرخاکجهانیروزبزرگداشتمراسمدرآقایی

اداقتصمهمطرحدوبیابان زداییوآبخیزداریطرح هایکهاین
وخاکمنابعازنادرستاستفاده:افزودهستند،کشوردرمقاومتی

راگبنابراینمی شود،گیاهیپوششرفتنبینازباعثآب،
طرح هایقالبدرگیاهیپوششحفظدراجراییدستگاه های
راآبوخاکفرسایشقطعاکنند،تالشبیابان زداییوآبخیزداری

حلمحیطیزیستمشکالتازاعظمیبخشوداشتنخواهیم
اکخاگرواستوابستهخاکبهغذاییامنیت:افزودوی.می شود

یزنهواوآبتلطیفعاملوآبمنبعکهآندلیلبهشودآلوده
.شدخواهدآلودهنیززیستمحیطوآبهست،
3اجرایهباشارهباکشورآبخیزداریومراتعجنگل ها،سازمانرئیس
دربیابان زداییهکتارهزار600حدودوآبخیزداریکارهکتارمیلیون
توسعه،مششبرنامهدر:کردخاطرنشانکشور،درتوسعهپنجمبرنامه

200ونمیلیویکبهنزدیکوآبخیزداریهکتارمیلیون10اجرای
نسبتماملکردعبنابرایناستشدهبینیپیشبیابان زداییهکتارهزار

دروربرابسهازبیشآبخیزداریزمینهدرتوسعهپنجمبرنامهبه
44حاضرحالدر:افزودوی.بودخواهدبرابر2حدودبیابان زدایی

اماستاشدهانجامکشوردرآبخیزداریطرحمطالعاتهکتارمیلیون
رسیدنبراینبنابرایاست،گرفتهصورتفعالیتهکتارمیلیون3تنها

وجلسمدولت،کمکبرعالوهبایدآبخیزداری،هکتارمیلیون10به
طرح هاایناجرایدرنیزمردممشارکتازاجرایی،دستگاه های

زیربناییوتوسعه ایپروژه هایاجرای درماوی،گفتهبه.کنیماستفاده
توجهیزنآناجتماعیتوجیهبهطرح   هااقتصادیتوجیهبرعالوهباید

وریزگردهاپدیدهخاک،فرسایشباصورت،غیرایندرکنیم
بخش هایزنجیره،همچونکهشدخواهدایجاددیگریمشکالت

.دادخواهدقرارتاثیرتحترادیگر
داریآبخیزبحثبهدولتویژهتوجهازکشاورزی،جهادوزیرمعاون

قصندومحلازایبودجهآیندهسالدر:گفتودادخبر97سالدر
گرفتهرنظدرآبخیزداریبحثبهزیست،محیطکناردرملیتوسعه

وخاکازحفاظتوآبخیزداریطرح هایاجرایدرواستشده
تامهستینهادمردمبخش هایوخصوصیبخشحمایتنیازمندآب،

.کنیماجرامطلوبنحوبهراششمبرنامهتعهدبتوانیم
رحضوبا"خاکجهانیروز"بزرگداشتمراسمشود،درمییادآور

یندهنماوزیستمحیطحفاظتسازمانرئیسکشاورزی،جهادوزیر
فعاالنوهاشخصیتازتن6ازکشاورزی،جهادوزارتدرفقیهولی

.شدتقدیرلوحاهدایباخاکاحیایوحفظحوزهدربرجسته

14از:گفتکشاورزیجهادوزارتآبوخاکتحقیقاتموسسهرییس
محدودیتباآنهکتارمیلیون4.2کشاورزیچرخهدرخاکتنمیلیون
.استمواجهشوری

یزکامبدکترکشاورزی،جهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
هبقی:داشتاظهارخاکجهانیروزبزرگداشتامروزمراسمدربازرگان

ازوهستندروبروکشاورزیبرایمحدودیتمختلفدرجاتباهاخاک
هایدههرد:افزودوی.نداریمکشتزیرسطحافزایشبرایظرفیتیرواین

ستزیمخاطراتکشور،درشدنصنعتیونشینیشهرتوسعهبااخیر
ایهدادهبندیجمعوشدهبارزترملیسطحدرخاکتخریبومحیطی

هایخاکپیشین،تصورخالفبرکهدهدمینشانکشورخاک
اساسبر:دادادامهبازرگان.هستندکمایراندرمحدودیتبدونکشاورزی

بودهکشورزیستیظرفیتآنچه1360سالتاگرفتهصورتمطالعات
3قریباتویافتهکاهشزیستیظرفیتبعدبه1360سالازوکردیممصرف

.ایمکردهاستفادهراظرفیتاینبرابر
وجودات،مزیستگاهاقلیمی،تغییراتهمچونمسایلیکهاینبیانباوی

خاکموضوعبهجهانیتوجهموجبغذاتنظیموکربنذخیرهغذا،تامین

پروژه های عمرانی باید دارای پیوست محیط زیست و حفاظت خاک باشد
ازفائوسازماندروبازگشتهخاکموضوعبهدنیااکنون:گفتاست،شده
هدفکهاستگرفتهشکلGSPخاکجهانیمشارکتبرنامه2012سال

ذاغتامینمنظوربهزمینخاکمحدودمنابعحکمرانیاصالحآناصلی
جهادوزارتآبوخاکتحقیقاتموسسهرییسگزارش،اینپایهبر.است

9درراخاکجهانیروزبزرگداشتمراسمپایانیبیانیهادامه،درکشاورزی
خیزحاصلاراضیکاربریتغییربیانیه،این(3)بنداساسبر.کردقرائتبند

خریبتمصداقبههاجنگلومراتعرویهبیتبدیلوتخریبوکشاورزی
.شودجلوگیریتخریباینازجدیطوربهبایدواستخاک

نقانواجرایوقانونیخالءهایرفعوخاکازحفاظتبیانیه،این(4)بند
.یابدتحققبایدکهداندمیملیضرورتیکراموجودمصوب

درمهمیشنقواستکشاورزیاصلیبسترخاککهآنبیانبابیانیهاین
بر.ندکمیتاکیدخاکوآبتواممدیریتبردارد،کشورمردمغذایتامین
هایزهپروکلیهخاک،جهانیروزبزرگداشتمراسمپایانیبیانیهاساس

هایفعالیتومعادنازبرداریبهرهبزرگراه،وجادهاحداثازاعمعمرانی
ایدبگیردمیقرارتخریبوخوردگیدستموردآنهادرخاککهمشابه
.باشدخاکحفاظتوزیستمحیطپیوستدارای

:آبرییس موسسه تحقیقات خاک و 
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ندان و عالقمقابل توجه اعضای محترم سازمان، مشترکین 
یعیطبمـنابـع و مهنـدسی کشـاورزی نظام فصلـنامه 

فایلبهدسترسیجهتطبیعی،منابعوکشاورزیمهندسینظامفصلنامهعالقمندانومشترکینسازمان،محترماعضای
:نماینداقدامذیلطرقازیکیبهتوانندمینشریهاینالکترونیکی

.آدرسبهایراناسالمیجمهوریطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرسانیاطالعپایگاهبهمراجعه-1 .
.باشدمیدانلودقابلرایگانوکاملمتنصورتبهکه
.آدرسبهکشورتخصصینشریاتپایگاهبهمراجعه-2 دانلودوبودهنشریهفهرستاساسبرفصلنامهمطالبکه.

.باشدمیاندکهزینهپرداختمستلزمنیزآن
متنصورتبهنشریهفایلارسالدرخواستبرمبنیآدرسبهفصلنامهالکترونیکیآدرسبهایمیلارسال-3

.نشریهشناسنامهوفهرستبراساسنظرموردمطلبیاوکامل

مایدنمیاستقبالکاربردیوترویجیعلمی،مطالبومقاالتدریافتازطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامفصلنامه.
رسیدهندخواچاپبهویرایشازپستأیید،صورتدروقرارگرفتهارزیابیموردداورانهیأتتوسطفصلنامهدفتربهشدهارائهمقاالتکلیه.
شدخواهندمنتشرآتیهایشمارهدراولویتترتیببهشدهپذیرفتههایمقالهاستبدیهی.
شدنخواهندپذیرفته،باشندایمنطقهمطالعاتبرمبتنیکهمقاالتی.
ستنیمقالهنویسندگانیانویسندهدیدگاهتأییدمنزلهبهالزاماآنچاپواستنویسندهعهدهبهمقالهعلمیمسؤولیت.
استالزامیاستفادهموردمنابعومقالهانگلیسیعنوانذکر.
استآزادمقاالتادبیوفنیویرایشدرفصلنامه.
شودتایپقلمباالتینمتنو12قلمبا1/5سطورفاصلهباصفحه10درحداکثرمقاالتفارسیمتن.
استالزامیفصلنامهدفتربهمقالهفایلارسال.
شودآوردههمقالمتندرشدهاستفادهترتیببهنیزمقالهانتهایدروشمارهصورتبهبایستیمقالهمتندراستفادهموردمنابع.
شودآوردهمقالهانتهایدرجداگانههایفایلصورتبهبایستمیمقالهدرشدهاستفادهجداولوتصاویر.
استالزامیایمیلوتماستلفنمشخصات،همراهبهمقالهداوریجهتدکتریمدرکداراینفردومعرفی.
باشدمیبالمانعمآخذذکرباطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامفصلنامهمطالباقتباسونقل.
باشدنمیاستردادقابلعنوانهیچبهارسالی،مقاالت.

فصلنامهالکترونیکیپستطریقازمقالهپذیرشووصولاعالمارسال،بهمربوطمراحلتمام
.شودخودداریحضورییاتلفنیتماسازاستخواهشمندلذاگیرد،میصورت()

پستیصندوقتهران،،1415633861:کدپستی،2پالکشهرستمی،خیابانزاده،..عبدابرادرانخیابانکشاورز،بلوارتهران،:نشانی
طبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامفصلنامهدفتر،561-14145

: 

ادات و پیشنهفصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مشتاقانه منتظر دریافت نظرات، 
.ایده های جدید شما مخاطبان عزیز در جهت ارتقای سطح کیفی نشریه می باشد

راهنمای تهیه و ارسال مقاالت کشاورزی و منابع طبیعی
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آیین ( 14)ماده راستای اجرایمی رساند، در نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان 
هـای  ریـزی نامـه نامه بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و با عنایت به بر

اسـفندماه  25آذرماه لغایـت  25انجام شده توسط معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی، آزمون ادواری دوره هفتم، از 
اری، گیـاه  صورت الکترونیکی در  گـرایش هـای علـوم زراعـی، باغبـانی، مرتـع و آبخیـزد       سالجاری، به مدت سه ماه و به

صنایع غـذائی،  پزشکی، اقتصاد کشاورزی، آبیاری و زهکشی، علوم دامی، ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، علوم و
ـایع چـوب و  جنگلداری، شیالت، محیط زیست، فضای سبز، خاکشناسی، ترویــج و آموزش کشـاورزی، علـــوم و صنــ   

ز طریـق سـامانه   بر این اساس متقاضیان می بایست در مهلت مذکور ا. کاغذ و مدیریت و آبادانی روستاها برگزار می شود
ت ، نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور و دریافـت سـواالت و ثبـ   www.iaeo.irخدمات الکترونیکی سازمان به آدرس 

ت شـده، اسـامی   بدیهی است پس از اتمام مهلت ثبت نام و بررسی پاسخ های ثبـ . پاسخ ها در سامانه یاد شده، اقدام نمایند
. پذیرفته شدگان به سازمان نظام مهندسی استان، برای صدور گواهی مربوطه اعالم خواهد شد

:نکاتمهم
.آزمونهایمذکورفاقدنمرهمنفیاست-۱

.میباشد۱00از۶0قبولیدراینآزمونهاکسبنمرهنمره
.هرمتقاضیفقطیکرشتهتحصیلیرامیتواندثبتنامنماید-۲
ستمتقاضیاندقـتپسازتکمیلپاسخنامهوثبتنهایی،دیگرامکانتغییرآننخواهدبود،لذاضروریا-۳

.الزمدرتکمیلپاسخنامهراداشتهباشند
صدورگواهیبهپسازپایانمهلتثبتناموبررسیپاسخهایثبتشده،اسامیپذیرفتهشدگانجهت-۴

.سازماننظاممهندسیاستاناعالمخواهدشد

نظامثبتنامآزمونهایادواریسازمان
طبیعیمهندسیکشاورزیومنابع

(دورههفتم)
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