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زراعت و باغبانی

سالسوم شماره 789

«سبزینه» از میزان آمادگی مسئوالن برای مقابله با هجوم ملخهاي صحرايي گزارش میدهد

اخبار
اسكندر زند:

توليدخرمايكشور
 21درصد رشد داشته است

مشاور وزير جهاد كشاورزي گفت :ميزان توليد خرما ظرف  10سال
گذشته در جهان  18درصد و در ايران  21درصد رشد داشته است .به
گزارش «سبزینه» بهنقل از ايرنا ،اسكندر زند در آيين گشايش پنجمين
نمايشگاه تخصصي خرما و فرآوردههاي خرمايي كشور و جشنواره
خرماي پيارم حاجيآباد اظهار داشت :سطح زيركشت خرماي جهان هم
در مدت ياد شده  10درصد و در ايران پنج درصد افزايش يافته است.
وي ادامه داد :عملكرد توليد خرما (تن در هكتار) هم در مدت ياد شده
در جهان شش و دو دهم درصد و در ايران  12درصد است كه اين آمار
و ارقام نشاندهنده حركت خرماكاران بهسمت كيفي شدن توليد است.
او اضافه كرد :شاخصها روند رشد توليد خرماي كشور نسبت به جهان
اميدواركننده است و فعاالن خرماي كشور هم بهدنبال اتفاقهاي خوب
و ارقام جديد صادراتي هستند .مشاور وزير جهاد كشاورزي بيان داشت:
صنعت خرما با توجه به اشتغالزايي كه دارد براي امنيت ،اشتغال و
درآمدزايي كشور حايز اهميت است.
امسال  350هزار تن خرما صادر شد
نايبرئيس انجمن ملي خرما گفت :امسال با صادرات  350هراز تن
خرما  300ميليون دالر درآمد ارزي براي كشور حاصل شد .ابراهيم
پورحيدري نيز در حاشيه اين مراسم پيشبيني كرد صادرات خرما
تا پايان سال به  400هزار تن برسد .وي ادامه داد ساالنه  30درصد
محصول خرماي توليدي كشور به كشورهاي اروپايي ،شرق آسيا،
روسيه ،هند و كانادا صادر ميشود .نايبرئيس انجمن ملي خرما تصريح
كرد 240 :هزار هكتار سطح زيركشت در خرما در كشور است و ساالنه
يكميليون و  50هزار تن خرما توليد ميشود و ايران رتبه دوم توليد
خرماي جهان را به خود اختصاص داده است .پورحيدري درباره ورود
ملخ صحرايي از عربستان به كشور هم گفت :حضور اين ملخ هشداري
براي كشور است كه در صورت مديريت نكردن وزارت جهاد كشاورزي
ميتواند تبديل به تهديد براي استانها بوشهر ،هرمزگان ،جنوب كرمان
و در نهايت استان فارس شود.
آغاز  2نمايشگاه و يك جشنواره در بندرعباس
دو نمايشگاه ،شامل نمايشگاه روزهاي سبز هرمزگان و پنجمين
نمايشگاه تخصصي خرما و فرآوردههاي خرمايي بههمراه جشنواره
خرماي پيارم حاجيآباد در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي
بندرعباس گشايش يافت كه اين رويدادها تا  19بهمن ادامه
مييابد .مديرعامل شركت نمايشگاههاي بينالمللي بندرعباس
در مراسم گشايش اين نمايشگاهها اظهار داشت :شركتهاي
مختلف محصولهاي خود را در اين نمايشگاه عرضه كردهاند.
غالمعلي زريني ،هدف از برگزاري اين نمايشگاهها را بازاريابي و معرفي
محصوالت شركتها با رويكرد صادراتي عنوان كرد .وي اضافه كرد:
هماكنون هيئتهاي تجاري از كشورهاي عراق ،افغانستان ،قطر و
سريالنكا در اين نمايشگاه حضور دارند و با محصولها و توانمنديهاي
توليدكنندگان و شركتهاي ايراني كه در  100غرفه به نمايش گذاشته
شده ،آشنا ميشوند.

طرحبنيادمستضعفان برايخودكفايي
در روغن زيتون و اشتغالزايي

بنياد مستضعفان انقالب اسالمي بهرهبرداري از پنجهزار هكتار باغ
زيتون را با هدف خودكفايي در توليد اين محصول و روغن آن كليد زده
است كه در نتيجه آن ،یکهزار و  150شغل ايجاد ميشود .به گزارش
«سبزینه» بهنقل از تارنماي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي ،اين طرح
براي  300نفر بهصورت مستقيم و  850نفر بهصورت پاره وقت شغل
ايجاد ميكند .پس از طي مراحل مختلف ،كارگروه معاونت توسعه و
فناوري بنياد طرح كشت زيتون را در هشت استان گلستان ،مازندران،
گيالن ،خراسان شمالي ،ايالم ،تهران ،فارس و زنجان تصويب كرد كه از
بهمنماه  95آغاز شد تا در يك برنامه پنجساله اجرا شود .قرارداد ساخت
پنجهزار هكتار باغ زيتون ميان بنياد مستضعفان ،يك شركت داخلي
و مشاور خارجي آن امضاء شده و تاكنون مطالعات هواشناسي ،آب و
خاك ،انتخاب ارقام مناسب ،تراكم باغ ،احداث نهالستان و باغ مادري،
ايجاد سامانه آبياري و جانمايي باغها انجام و طرح ساخت كارخانههاي
روغن زيتون و كنسرو در دستوركار قرار گرفته است .در اين طرح جامع،
مطالعات ساخت نهالستان براي توليد نهال زيتون به ظرفيت دستكم
ساالنه يكميليون اصله در دستوركار قرار دارد كه با اخذ مجوزهاي الزم
از مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر ،در فضايي به مساحت  10هكتار
ساخته ميشود .در اين طرح از يك مشاور خارجي با سابقه در پرورش
زيتون استفاده و تالش شد ارقام سازگار با آب و هواي با استفاده از منابع
داخلي و خارجي شناسايي شود .براساس شاخصهاي مدنظر مشاوران
داخلي و خارجي قرار شد ارقام روغني ،چون كرونايكي ،آربيكن،
آربوساناو ...و ارقام كنسروي ،چون مانزاليا ،ابوسطل ،ديره و ...كشت
شوند .در سال ششم بهرهبرداري (اجراي اين طرح) قرار است  38هزار
تن ميوه زيتون توليد شود كه از آن ،چهارهزار تن روغن زيتون 10 ،هزار
تن ميوه كنسروي و هفتهزار و  600تن تفاله زيتون استحصال ميشود.
محمد سعيديكيا ،رئيس بنياد مستضعفان ،چندي پيش درباره اين
طرح گفت :با توجه به واردات بخش قابل توجهي از مواد اوليه توليد
روغن خوراكي به كشور ،در برنامه كالن بنياد پيشبيني شده است
پنجهزار هكتار باغ زيتون در زمينهاي باير در اختيار بنياد (استانهاي
گلستان ،ايالم و همچنين يكي از مناطق خارج از تهران) ايجاد شود.
بنياد مستضعفان در نظر دارد با اجراي اين طرح ملي ،كشور را در توليد
زيتون و روغن زيتون به خودكفايي برساند .سطح زيركشت باغهاي بارور
زيتون در ايران  2/3درصد كل باغهاي بارور كشور است و بيشترين
سطح آن در استان فارس به ميزان  13هزار و  500هكتار قرار دارد.
مقدار توليد ميوه زيتون در ايران  108هزار تن است كه استان زنجان با
توليد  35هزار تن ميوه زيتون ( 32درصد كل توليد زيتون كشور) مقام
نخست را به خود اختصاص داده است .براساس اين گزارش 65 ،تا 70
درصد كل توليد ميوه زيتون در ايران براي توليد زيتون كنسروي و بقيه
براي استحصال روغن برداشت ميشود.

روزیجهاني
براي دانههاي خوشمزه و مقوي

سازمان ملل براي نخستينبار در سال  2019ميالدي روز دهم فوريه
( 21بهمنماه) را بهعنوان روز جهاني حبوب نامگذاري كرده است .حبوب
عالوهبر ارزش غذايي تأثير مطلوب بر محيطزيست دارند .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايرنا ،مجمع عمومي سازمان ملل با توجه به آثار
مطلوب مصرف پروتئين گياهي براي محيطزيست ،مصرف اين دانههاي
خوراكي را بهعنوان يك منبع جايگزين پروتئين تشويق ميكند .مجمع
عمومي سازمان ملل در تالش براي جهاني كردن اقداماتي كه در سال
 2016ميالدي بهعنوان سال بينالمللي حبوب انجام گرفت ،روز جهاني
حبوب را تعيين كرده است .حبوب متشكل از دانههاي خوراكي خانواده
بنشن ازجمله انواع عدس ،لوبيا ،نخود و نخودفرنگي هستند .تمام اين
دانهها حاوي مقادير زيادي پروتئين هستند و بايد در يك رژيم غذايي
گياهي مصرف شوند تا پروتئين موردنياز روزانه را تأمين كنند .همچنين
اين دانهها منبعي غني از فيبر ،منيزيم ،پتاسيم ،فسفر ،اسيدهاي آمينه،
آهن و روي محسوب ميشوند .مقادير زياد آهن در اين دانههاي خوراكي
اثر مطلوبي بر سالمت زنان در سنين باروري دارد .محيط زيست نيز از
كشت دانههاي حبوب منتفع ميشود .اين گياهان قابليت عجيبي در
تثبيت نيتروژن اتمسفر در خاك دارند.

سبزینه

آمادهباشبرایحملهملخها

فهيمه تماشايي

ملخ صحرايي يكي از مخربترين آفات براي
محصوالت كشاورزي و باغي است كه از چند
روز پيش وارد كشورمان شده است و كمكم آثار
حضور آن در استان بوشهر نيز ديده میشود.
ملخ دريايي خسارت بسيار شديدي به مزارع
وارد ميكند و در برخي كشورها حتي منجر
به قحطي نيز شده است و اكنون خطر هجوم
آنها به كشورمان و ازجمله استان بوشهر
بيش از پيش احساس ميشود .اين آفت در
دستههايي به تعداد  ۵۰تا  ۹۰ميليارد ملخ
صحرايي هستند كه با حضور در هر نقطهاي
به همه محصوالت زراعي و باغي حمله ميكند
و در مواردي ديده شده كه از تنه درختان نيز
تغذيه ميكنند .در صورتي كه تعداد اين ملخها
افزايش يابد ميتواند خطرات بسيار زيادي را به
بار آورد و محصوالت كشاورزي و بخش زراعي و
باغي استان را بهصورت كامل تهديد كند كه بايد
براي مقابله با خطرات احتمالي آن آمادگي الزم
ايجاد شود و پيشگيري انجام شود .عبدالكريم
گراوند ،استاندار بوشهر ،در این زمینه اظهار
داشت :احتمال هجوم ملخهاي صحرايي به
سواحل استان بوشهر و بخش كشاورزي استان
وجود دارد و بايد با تأمين امكانات و تجهيزات
الزم براي مقابله با اين پديده آمادگي الزم ايجاد
شود .استاندار بوشهر اضافه كرد :وزارت جهاد
كشاورزي از نيروي انساني و امكانات بسيار
خوبي برخوردار است و بايد براي مبارزه با
ملخها از همه ظرفيتهاي نيروهاي وزارت
جهاد كشاورزي در استان بوشهر استفاده شود.
وي تصريح كرد :در صورتي كه كمبود نيروي
انساني براي مبارزه با ملخهاي صحرايي در
استان بوشهر احساس شود بايد با هماهنگي
فرمانداران از ديگر دستگاهها در سطح استان
نيز استفاده شود .گراوند اضافه كرد :هواپيماي
سمپاش در فرودگاه بهرگان شهرستان ديلم
استقرار يافته كه بايد سوخت مورد نياز اين
هواپيما و وسايل مورد نياز براي مقابله با هجوم
ملخهاي صحرايي تأمين شود .همچنین بايد از
ظرفيت رسانهها براي اطالعرساني و آموزش به
مردم و بهخصوص كشاورزان استفاده شود.
آفت ملخ دريايي
در خوزستان ديده نشده است
كيخسرو چنگلوايي ،رئيس سازمان جهاد
كشاورزي خوزستان ،نیز در این رابطه گفت:
تاكنون موردي از آفت ملخ دريايي در اين
استان ديده نشده است .چنگلوايي عنوان كرد:
يكي از مخربترين آفات محصوالت كشاورزي
و باغي ،ملخ دريايي است .اين آفت خسارت
بسيار شديدي به مزارع وارد ميكند و در برخي
كشورها حتي منجر به قحطي نيز شد .وي افزود:
اين آفت به همه محصوالت زراعي ،باغي و نيشكر
حمله ميكند و در مواردي ديده شده كه از تنه
درختان نيز تغذيه ميكنند .دستههاي اين آفت
از  ٥٠تا  ٩٠ميليارد ملخ ميتواند باشد .چنگلوايي
تصريح كرد :كشور ما با كشورهاي حاشيه خليج
فارس مرزهاي طوالني دارد و خاستگاه اين آفت
نيز كشور عربستان است .متأسفانه در اين زمان
اين آفت در برخي استانها همچون بوشهر و
هرمزگان ديده شده؛ البته بهصورت انفرادي
در اين مناطق ديده شده است .رئيس سازمان
جهاد كشاورزي استان خوزستان گفت :اين آفت
در استان خوزستان ديده نشده و برگزاري اين
جلسه صرفاً براي آمادگي دستگاههاي مربوطه در
زمينه تجهيزات مورد نياز و سموم است .رئيس
سازمان جهاد كشاورزي خوزستان با اشاره به
ديده شدن گونهاي از ملخ در استان گفت :تاكنون
در چهار شهرستان استان اين ملخها بهصورت
انفرادي ديده شدهاند؛ اما در حال حاضر جاي
نگراني براي استان نيست .چنگلوايي با اشاره
ديده شدن گونهاي از ملخ دريايي در خوزستان
اظهار كرد :خاستگاه ملخ صحرايي يا ملخ دريايي
در كشورهاي آفريقايي مانند مراكش ،سودان و
كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند عربستان

است .وي افزود :امسال در كشورهاي حاشيه
خليج فارس ،بهويژه كشور عربستان اقدام موثري
در جهت مديريت و مبارزه با اين نوع آفت صورت
نگرفته است .اگر اين موضوع در آن كشورها
مديريت ميشد ،امروز شاهد حضور اين نوع
ملخ در كشور و استان خوزستان نبوديم .رئيس
سازمان جهاد كشاورزي خوزستان تصريح كرد:
كمكاري در كشورهاي همسايه باعث شد تا
شاهد ورود دستههاي اوليه باشیم .اين نوع آفت
در برخي از استانها مانند بوشهر و هرمزگان پيدا
شده است؛ اما ميزان اين نوع ملخ به مرحلهاي كه
شاهد طغيان آن در مزارع باشيم نرسيده است.
چنگلوايي با بيان اينكه از آفت ملخ نميتوان
بهراحتي عبور كرد ،ادامه داد :اگر اين نوع آفت در
مزارع مستقر شود و به حالت طغيان برسد ،قطعاً
همهچيز را از بين خواهد برد و در اين زمينه بايد
بهصورت كامل در استان هشيار باشيم .وي ادامه
داد :با توجه به حساسيت اين موضوع ،وزير جهاد
كشاورزي نامهاي به وزير كشور نوشته است و به
استانداراناستانهايساحلينيزهشداردادهشده
تا همه امكانات را براي مبارزه با اين نوع آفت در
مزارع بسيج كنند .رئيس سازمان جهاد كشاورزي
خوزستان با توجه به اينكه امسال حدود ۸۶۰
هكتار از مزارع زير كشت هستند ،بايد در زمينه
طغيان اين نوع ملخها هشيار باشيم ،گفت :بايد
بهصورت جدي با اين موضوع برخورد شود؛ زيرا
اين موضوع شوخيبردار نيست و الزم است
تا همه فرمانداران در شهرستانها براي مقابله
احتمالي با اين نوع آفت آمادگي الزم را داشته
باشند .چنگلوايي ادامه داد :در شهرستانهايي
كه به حالت انفرادي تعدادي ملخ ديده شده،
سمپاشها و ماشينآالت الزم براي مبارزه با آنها
ارسال شده است .در اين زمينه يك عزم عمومي
در استان وجود دارد تا اين مبارزه با ملخها صورت
بگيرد .هشدار دادهايم تا در هر منطقهاي كه از
اين نوع ملخ مشاهده شد ،منتظر طغيان نباشند و
بهسرعت مبارزه را براي از بين بردن اين آفت آغاز
كنند .وي با بيان اينكه اجازه نخواهيم داد تا اين
آفت ملخي در خوزستان خودنمايي كند ،گفت:
بايدگوش بهزنگ باشيمتاشاهدمشكالتيدرباره
طغيان اين ملخها در استان نباشيم .در اين زمينه
اكيپهايي را در نظر گرفتهايم تا بررسيهاي الزم
را در اين زمينه انجام دهند .تاكنون در چهار
شهرستان استان به صورت انفرادي اين ملخها
ديده شدهاند؛ اما در حال حاضر جاي نگراني براي
استان نيست .تا زمانيكه تعداد ملخها به حدود
 ۲۵عدد در متر مربع نرسد ،خيلي خطرساز نيست
و نياز به مبارزه ندارد؛ اما در استان اعالم كردهايم
تا در صورت مشاهده حتي دو ملخ در متر مربع
مبارزه را آغاز كنند.

استقرار تيمهاي رصد
و اكيپهاي مقابله
محمدتقي منوچهري ،رئيس سازمان جهاد
كشاورزي استان بوشهر ،با اشاره به استقرار
تيمهاي رصد و شناسايي ورود ملخها در
استان بوشهر اظهار داشت :اين ملخها از سمت
هرمزگان وارد استان بوشهر ميشوند .با توجه
به احتمال هجوم ملخها به استان بوشهر و
خطراتي كه ممكن است داشته باشد ،يك
فروند هواپيماي سمپاش در فرودگاه بهركان
شهرستان ديلم مستقر شده است .منوچهري
همچنين از تهيه خودروهاي مخصوص
سمپاشي پشتوانتي براي مبارزه شيميايي با
ملخهاي صحرايي خبر داد و افزود :سمپاشي
هوايي در مرحله آخر در صورت بحراني شدن
وضعيت انجام ميشود .رئيس سازمان جهاد
كشاورزي استان بوشهر از پيشبيني  ۱۰اكيپ
براي مقابله با ملخها در هر يك از شهرستانهاي
استان خبر داد و بيان كرد :براي مقابله با ملخها
از همه ظرفيتها استفاده ميكنيم و انتظار
داريم همكاري الزم انجام شود.
وجود ملخهاي صحرايي
در استان بوشهر نگرانكننده نيست
این در حالی است که خسرو عمراني ،معاون
بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي
استان بوشهر ،گفت :با توجه به حمله ملخهاي
صحرايي در بخشهايي از كشورهاي همسايه
و برخي از استانها ،شرايط اين استان
نگرانكننده نيست و همه اقدامات الزم براي
پيشگيري در دست اجراست .عمراني گفت:
براساس رديابيهاي انجام شده ملخ صحرايي
در مناطق ساحلي از گناوه تا دير و بردخون
اين استان بهصورت محدود و در جمعيت
كم ديده شده است .وي اضافه كرد :براساس
هماهنگيهاي انجام شده با سازمان حفظ
نباتات كشور پايش و رديابيهاي مداوم در
اين استان در دست اجراست .عمراني بيان
كرد :در زمان حاضر كشورهاي امارات متحده
عربي ،عمان و عربستان با جمعيت بااليي از
ملخ صحرايي درگير هستند و در كشور نيز
در جزيره نخيلو و بندر لنگه استان هرمزگان و
شهرستانهاي جنوبي استان فارس ديده شده
است .معاون بهبود توليدات گياهي سازمان
جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت :با توجه به
اينكه استان بوشهر در بخش حمله ملخها هنوز
در موقعيت بحراني قرار نگرفته؛ اما تمهيدات
الزم براي تجهيز اكيپها به دستگاههاي ردياب
انجام شده است .وي اضافه كرد :ملخ صحرايي
ازجمله گونههاي سبزهخوار است و اگر به

جمعيت طغياني برسد خطرناك است .معاون
بهبود توليدات گياهي استان بوشهر از كشاورزان
خواست در هر منطقهاي كه جمعيتي از ملخها
را مشاهده كردند ،مسئوالن جهاد كشاورزي
منطقه را براي پايش و سمپاشي باخبر سازند.
ملخها در كمين مزارع بهبهان
محمد حري ،فرماندار بهبهان ،نیز در این رابطه
گفت :پيشبينيها و تدابير الزم براي مقابله
با هجوم احتمالي ملخها صورت گرفته است.
حري اظهار داشت :برابر گزارشهای واصله
احتمال ورود ملخهاي صحرايي از كشورهاي
سودان ،عربستان ،امارات و كويت از سمت
شهرهاي ساحلي وجود دارد .فرماندار بهبهان
عنوان كرد :جهاد كشاورزي بهعنوان مسئول
پيشگيري و مقابله با اين بحران مشخص شده
و تمامی دستگاههاي اجرايي و امكانات الزم
جهت كاهش خسارات احتمالي ناشي از آن
در اختيار مديريت بحران قرار دهند .وي گفت:
همه ملخهاي موجود در طبيعت ملخ مهاجم
نيستند آن دسته از ملخها كه به رنگ قرمز يا
متمايل به زرد هستند ملخ مهاجم محسوب
ميشوند و اين ملخها در صورت هجوم با تعداد
بسيار زياد و حتي در حدود  40تا  50ميليارد
قطعه با هم پرواز ميكنند .فرماندار بهبهان بيان
كرد :بخشداران در اين زمينه از ظرفيت دهياران
و شوراهاي روستاها و كمك نيرويهاي انتظامي،
بسيج و ساير اقشار مردم نسبت به رصد و پايش
وجود ملخها و جهت مقابله با هجوم احتمالي
استفاده كنند .حري تصريح كرد :اكيپهاي
ديدهباني جهاد كشاورزي بهبهان نسبت به
ادامه عمليات رديابي و پايش مستمر منطقه
اقدام و مناطق آلوده را سريعاً اعالم كنند .وي
ادامه داد :اكيپهاي كانونكوبي سازمان جهاد
كشاورزي بهصورت تماموقت و شبانهروزي
نسبت به سمپاشي و مبارزه با ملخهاي دريايي
و اداره منابع طبيعي نيز نسبت به تشكيل
اكيپهاي رديابي در مراتع ،جنگلها و تأمين
امكانات مورد نياز اقدام کنند و در صورت نياز
به مواد شيميايي با همكاري جهاد كشاورزي
برنامههاي الزم را انجام دهند .حري اظهار
داشت :هواشناسي نسبت به اعالم پيشبيني
درباره جهت و شدت وزش باد ،بارندگي و دما
بهصورت مستمر با مديريت بحران شهرستان
و جهاد كشاورزي هماهنگ باشد .وي افزود:
تمامي ادارات مكلف هستند نسبت به تأمين
امكانات رديابي و مبارزه با ملخهاي مهاجر،
تأمين خودرو و ساير امكانات مورد نياز جهت
پيشگيري و مقابله با هجوم احتمالي ملخها با
جهادكشاورزي همكاري داشته باشند.

در سازمان تحقيقات،آموزش و ترويج كشاورزي

 2دستاوردجديدكشاورزيرونماييشد

به مناسبت دهه فجر ،در سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج
كشاورزي از دو دستاورد جديد در بخش كشاورزي رونمايي
شد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از وزارت جهاد كشاورزي،
جشن بزرگداشت چهلمين سال انقالب شكوهمند اسالمي
ايران با حضور نماينده وليفقيه در وزارت جهاد كشاورزي،
رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي ،رئيس
ستاد زيستفناوري معاونت علمي فناوري رياستجمهوري،
معاونان سازمان ،رئيسان مؤسسهها و مراكز تحقيقاتي در
سالن فجر ستاد سازمان برگزار شد .در اين مراسم از دو رقم
جديد پنبه موتانت با نامهاي «پرتو» و «تابان» (با بهرهگيري
از فناوريهاي صلحآميز هستهاي) رونمايي و هشت دانش
فني مؤسسههاي تحقيقاتي سازمان طي امضاي قراردادهاي
انتقال فناوري به بخش خصوصي واگذار شد .حجتاالسالم
سيدرضا تقويدامغاني ،نماينده وليفقيه در وزارت جهاد
كشاورزي ،در اين مراسم طي سخناني با توصيف فجر انقالب
اسالمي ،آن را پايان سياهي ،آغاز روز و روشنايي و نويددهنده
تالش و جنبشي دوباره نام برد و بيان داشت :اگر در جامعهاي
كه ظلمت حكمفرما است ،فردي با اعتراض خود موجي از
آزادي برانگيزد كه سنگيني ستم را در هم شكند ،ميتوانيم
آن را فجر اجتماعي بناميم ،انقالب اسالمي ما به رهبري امام
خميني(ره) چنين رويدادي را عليه نظام طاغوتي رقم زد.
مبارزات امام خميني(ره) از فيضيه شروع و با ورود ايشان در
 ۱۲بهمن سال  ۱۳۵۷به پيروزي رسيد و آن همه مبارزات و
تالشها با حضور مردم قهرمان ايران به ثمر نشست ،ايشان
يكي از شخصيتهاي بيبديل زمان ما است كه با هنرمندي،
انسجام و وحدت را به وجود آورد ،تا همگان حول يك محور
گرد آمده و حركت انقالب اسالمي را به وجود آورند .معاون
وزير و رئيس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي
در سخنان خود به تشريح توانمنديهاي علمي  ۲۰مؤسسه
تحقيقاتي ،آموزشي و ترويجي سازمان پرداخت و توفيقات
محققان سازمان در قياس با قبل از پيروزي انقالب اسالمي

را ،داراي رشدي چشمگير توصيف كرد .كاظم خاوازي
تصويب سه قانون بخش كشاورزي شامل قانون ثبت و گواهي
بذر ،قانون حفاظت خاك و قانون حفاظت و بهرهبرداري از
منابع ژنتيكي را از دستاوردهاي بخش كشاورزي مربوط به
دوران بعد از انقالب برشمرد.
وی با اشاره به اين موضوع كه در سال  ۱۳۵۷كل توليدات
كشاورزي حدود  ۲۶ميليون تن بوده ،افزايش آن را براي سال
 ۱۳۹۲به ميزان  ۹۷ميليون تن و براي سال  ۹۷به ميزان
 ۱۲۲ميليون تن اعالم نمود كه از رشد بسيار بااليي برخوردار
بوده است .وي افزود :سازمان تحقيقات از سال  ۱۳۵۸تاكنون
تعداد  ۲۲۰رقم و بذر جديد به بخش كشاورزي معرفي كرده
است كه اين امر ،حاصل پشتيباني مؤسسهها و مراكز تحقيقاتي
سازمان از بخش توليد بوده است .خاوازي جمعآوري اطالعات
روستاييان و كشاورزان را يكي ديگر از دستاوردهاي سازمان نام
برد كه تدوين آن براي بخش كشاورزي حائز اهميت است .وي
انتقال  ۲۷۰دانش فني به بخش خصوصي را از اقدامهاي مهم
سازمان در راستاي برونسپاري وظایف غيرحاكميتي نام برد
كه  ۶۸درصد آن مربوط به پنج سال گذشته بوده است .رئيس
ستاد زيست فناوري معاونت علمي فناوري رياستجمهوري
در سخناني با يادآوري فداكاريها و زحمات ارزنده هموطنان
براي استقرار نظام اسالمي ،بيان داشت :امروز انتظار ميرود
همه ما از فجرآفريناني كه انقالب اسالمي را به پا داشتند،
قدرداني کنیم ،كساني كه با هدايت امام خميني(ره) جان بر
كف نهاده و هستي خود را نثار كردند .امروز شاهد رونمايي
از دو رقم جديد زراعي بوديم كه دانشمندان اين سازمان
سالهاي متمادي از عمر خود را براي دستيابي به اين رقم
جديد زراعي ،سپري كردهاند و دسترنج تحقيق خود را براي
معيشت بهتر مردم به بخش خصوصي واگذار میکنند تا مانع
خروج ارز از كشور شوند ،آنان ميكوشند بر پايه دانش ،ايران
هرچه بهتر اداره شود يا اينكه سرمايه اقتصادي فراهم شود تا
قشر كشاورز از آن بهره ببرند .قانعي در ارتباط با دستاوردهاي

حوزه زيست فناوري بيان داشت :ما در مركز رويان با بهرهگيري
از ظرفيتهاي طبيعت و الهام از الگوي خلقت ،با به در خدمت
گرفتن تكنولوژيهاي روز ،به دستاوردهايي نظير «رويانا»
دست يافتيم .وي افزود :در طبيعت چيزي به نام انگل يا آفت
وجود ندارد ،بلكه هركدام از موجودات وظائفي را در طبيعت
ايفاء میکنند ،اين دانشمندان هستند كه بايد با استفاده از
مهارت و دانش خود بهسمتي روند كه بيشترين بهرهوري
را در كشاورزي به ارمغان آورند .سپس در اين مراسم براي
نخستينبار در كشور از دو محصول پنبه موتانت پرتو و تابان
داراي خصوصيات متحمل به شوري و بيماري پژمردگي
ورتيسيليومي رونمايي شد كه ارقام مذكور طي يك برنامه
تحقيقاتي  ۱۴ساله ،با تالش محققان مؤسسه تحقيقات پنبه
كشور با همكاري پژوهشكده كشاورزي هستهاي به ثمر نشسته
است .ويژگيهاي شاخص رقم پنبه پرتو شامل افزايش عملكرد
 ۹۷۰كيلوگرم نسبت به ميانگين راندمان كشور ،متحمل به
بيماري پژمردگي و ورتيسيليومي (قابل كشت در خاكهاي
آلوده) ،متحمل به شوري خاك ،كيفيت الياف استاندارد با
كيل مطلوب و مناسب براي مناطق معتدل تا گرم و خشك
است .ويژگيهاي شاخص رقم پنبه تابان افزايش عملكرد
 ۱۱۷۰كيلوگرم نسبت به ميانگين راندمان كشور ،زودرس
يا ميانگين طول دوره رسيدگي  ۱۳۵روز ،متحمل به شوري
خاك (شوري هشت تا  ۱۲دسي زيمنس برمتر) ،كيفيت الياف
استاندارد با كيل مطلوب و مناسب براي مناطق گرم و خشك
كشور است .در مراسم امضاي قراردادهاي انتقال فناوري به
بخش خصوصي ،ولدان ،مديركل دفتر امور فناوري ،درباره
تعداد هشت قرارداد انتقال فناوري واحدهاي تابعه سازمان
بيان داشت :امروز با امضاي اين قراردادها تعداد واگذاري
دستاوردهاي سازمان به بخش خصوصي به عدد  ۲۷۸قرارداد
ميرسد .وي از مسئوالن تجاريسازي تحقيقات و انتقال
مؤسسات تحقيقاتي كه زحمات اصلي تنظيم قراردادها بهعهده
آنان بوده است قدرداني کرد.

خط
سرزمین
روی
تأثير قولنامهها بر خرد شدن اراضي و نابودي كشاورزي

اراضي خرد
بالي جان كشاورزي و مردم است

اصالحات ارضي با خرد كردن زمينهاي كشاورزي ،آتش بزرگي بر
خرمن كشاورزي كشور انداخت و امروز اعتبار قانوني اسناد عادي
قولنامهها ،اراضي كشاورزي را همچون طرح اصالحات ارضي خرد كرده
و كشاورزي را به ورطه نابودي ميبرد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از
فارس ،اقتصاد روستايي در ايران عمدتاً وابسته به كشاورزي است .در
اين شرايط ،عوامل برهم زننده ثبات اقتصاد كشاورزي ،امنيت اقتصادي
بالغبر  20ميليون روستانشين را تحت تأثير مستقيم يا غيرمستقيم
قرار ميدهد .كوچك شدن اراضي كشاورزي پيامد منفي اقتصادي و
سياسي زيادي بهدنبال دارد كه ازجمله آنها نبود امكان مديريت و
برنامهريزي درست براي كاهش مصرف آب ،انرژي ،استفاده بهينه از
خاك ،نيروي انساني و ماشينآالت است كه نهايتاً منجر به افزايش
هزينه توليد و جلوگيري از توليد محصول با كيفيت مطلوب و استاندارد
ميشود .تاريخچه قوانين منجر به خرد شدن اراضي در كشور به پيش
از انقالب و قانون اصالحات ارضي باز ميگردد .اوايل دهه  40بود كه
اجراي قانون اصالحات ارضي با انگيزههاي سياسي ،باعث خرد شدن
اراضي و نابود شدن كشاورزي و وابستگي شديد كشور به واردات
محصوالت كشاورزي شد .متأسفانه تبعات اصالحات ارضي هنوز ادامه
دارد و ضرر آن متوج ه مردم و كشاورزان است 86 .درصد توليدكنندگان
بخش كشاورزي را در ايران خردهمالكان تشكيل ميدهند و در مدت
 40سال گذشته تعداد واحدهاي توليدي كشاورزي به بيش از دو برابر
و اندازه زمينهاي آنها به يك سوم كاهش يافته است.
خطر خرد شدن اراضي براي امنيت غذايي
براي بررسي تأثير خرد شدن اراضي بر امنيت غذايي ابتدا بايد به
تعريف امنيت غذايي پرداخت .سازمان خواربار و كشاورزي سازمان
ملل متحد (فائو) درسال  1984امنيت غذايي را اينگونه تعريف
ميكند :امنيت غذايي يعني اطمينان از اينكه همه مردم در همه
اوقات به غذاي اصلي مورد نياز خويش براي تداوم يك زندگي سالم
و فعال دسترسي مادي و اقتصادي داشته باشند و در خطر از دست
دادن دسترسي خود نيز نباشند .با در نظر گرفتن تعريف فوق هر
عاملي كه دسترسي مردم به غذاي مورد نيازشان را تهديد كند در
واقع امنيت غذايي آنان را به مخاطره انداخته است .معاون دفتر
يكپارچگي و بهرهوري اراضي كشاورزي سازمان امور اراضي كشور
ميگويد :خرد شدن اراضي مشكل اساسي توسعه بخش كشاورزي
است و بايد بتوانيم در اين زمينه با رعايت اصل يكپارچگي اراضي
مشكالت پيشرو را به حداقل برسانيم .توجه به اين موضوع ميتواند
بخش كشاورزي كشور را به مرحله قابلقبولي از خودكفايي برساند؛
اما در اين زمينه نيازمند تالش همگاني هستيم .يكي از مواردي كه
بهدليل خردشدن اراضي كشور اتفاق ميافتد به خطر افتادن امنيت
غذايي است .اميدواريم اين موضوع مورد توجه قرارگيرد تا بتوانيم به
تمامي اهداف خود در اين زمينه [تأمين امنيت غذايي] دست يابيم.
خرد شدن اراضي عامل بيكاري روستاييان
بخش كشاورزي بهعنوان ركن اساسي اقتصاد مناطق روستايي،
مهمترين نقش در اشتغال و درآمد روستايي را بهعهده داشته است.
در سالهاي اخير كشاورزي به لحاظ اقتصادي رقابتپذيري خود را
از دست داده است .ركود اقتصاد كشاورزي داليل متعددي ميتواند
داشته باشد كه يكي از مهمترين داليل آن ،خرد و پراكنده بودن
اراضي كشاورزي است .در حال حاضر  90درصد اراضي كشاورزي
خردهمالكي هستند .اين موضوع سبب افزايش مجموع هزينههاي
كشاورزي ميشود .با توجه به سرشماريهاي سالهاي  90و ،95
نرخ بيكاري جوانان ١٥تا  ٢٩ساله در روستاها از  18/8به  ٢٢درصد
و جمعيت روستايي از  ۲۱ميليون و  ۷۰۰هزار نفر به  ۲۰ميليون و
 ۴۶۶هزار نفر رسيده كه بر اين اساس  3/3درصد از جمعيت اين
مناطق كاسته شده است .در صورت حل نشدن مشكل زمينهاي
خرد و ادام ه روند مهاجرت به شهرها عالوهبر معضالت ناشي از بر
هم خوردن امنيت غذايي بايد شاهد افزايش ميزان حاشيهنشيني،
رشد بيكاري در شهرها ،كپرنشيني و معضالتي از اين دست باشيم.
قولنامهها علت اصلي خرد شدن اراضي
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياستجمهوري در
مصاحبهاي گفته است :خردشدن اراضي كشاورزي يكي از مهمترين
مشكالت روستاها شمرده ميشود و افزود :بيشتر روستاييان از سند
ملكي محروم هستند؛ بههمين علت ارزش افزوده و برخي ديگر از
امكانات به آنها تعلق نميگيرد .اما آيا قانون راهكاري براي پيشگيري
از خرد شدن اراضي ارائه داده است؟ در متن قانونسازكارهايي براي
جلوگيري از كوچك شدن زمينها وجود دارد كه ضمانت اجراي
آنها ثبت رسمي معامالت است .مطابق ماده  2قانون (جلوگيري از
خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ،اقتصادي)
مصوب سال « ،1385تفكيك اراضي مذكور به قطعات كمتر از نصاب
تعيين نشده ممنوع است .ارائه هرگونه خدمات ثبتي ازقبيل صدور سند
مالكيت تفكيكي يا افرازي مجاز نخواهد بود .اين قانون از خرد شدن
اراضي و مشكالت ناشي از آن جلوگيري ميكند ،اما مشكل اينجاست
كه ميزان اثرگذاري اين قانون در صورت اعتبار بخشي به قولنامهها يا
بهعبارت ديگر اسناد غيررسمي (عادي) بهشدت كاهش ميیابد .به
گفته مديركل ثبت اسناد و امالك استان كرمان در حال حاضر بيش
از  ۵۰درصد معامالت حوزه امالك با قولنامههاي دستي و اسناد عادي
انجام ميشود .اين آمار نشاندهنده تأثير فراوان اينگونه معامالت در
كشور است .تا زمانيكه اعتبار قولنامهها پا بر جا باشد ،اثرات منفي ناشي
از آن در معيشت ،اشتغال روستايي ،امنيت غذايي و بسياري موارد ديگر
كه به بخشي از آنها در متن اشاره شد ،پا بر جا خواهد بود.

افتتاح168پروژه بخش كشاورزي
استان كرمانشاه در دهه فجر

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه در نشست خبري
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي كه با حضور خبرنگاران برگزار
شد ،گفت :در ايام دهه مبارك فجر  168پروژه بخش كشاورزي با اعتبار
 163ميليارد و  707ميليون تومان و اشتغالزايي یک هزار و 771نفر
افتتاح يا عمليات اجرايي آنها آغاز ميشود .به گزارش «سبزینه» به
نقل از روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه ،خسرو
شهبازي افزود :از  168پروژه ياد شده  160پروژه در ايام دهه فجر به
بهرهبرداري ميرسد و هشت پروژه نيز عمليات اجرايي آنها در اين ايام
آغاز ميشود .شهبازي اعتبار  160پروژه افتتاحي را  153ميليارد تومان
اعالم كرد و افزود :اين  160پروژه افتتاحي شامل  92پروژه عمراني و 68
پروژه تسهيالتي است و با افتتاح اين پروژهها براي یکهزار و  322نفر
اشتغال ايجاد ميشود .وي با بيان اينكه پروژههاي افتتاحي مربوط به
زيربخشهاي مختلف كشاورزي است ،افزود :اين پروژهها شامل  83پروژه
آب و خاك 44 ،پروژه توليدات دامي ،هشت پروژه توليدات گياهي ،پنج
پروژه بخش شيالت 13 ،پروژه منابع طبيعي و آبخيزبرداري ،شش پروژه
صنايع تبديلي و تكميلي و يك پروژه تعاون روستايي است .رئيس سازمان
جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد :همزمان با دهه فجر ،عمليات اجرايي
هشت پروژه نيز در بخش كشاورزي استان كرمانشاه آغاز ميشود .وي
افزود :اين پروژهها شامل سه پروژه عمراني و پنج پروژه تسهیالتي بوده كه
سه پروژه در حوزه آب و خاك ،دو پروژه مربوط به توليدات دامي ،دو پروژه
توليدات گياهي و يك پروژه مربوط به صنايع تبديلي هستند .شهبازي با
اشاره به اعتبار پروژههايي كه عمليات اجرايي آنها آغاز ميشود ،افزود:
اعتبار اين طرحها بالغ بر 9ميليارد و  839ميليون تومان است كه براي
 449نفر نيز اشتغال ايجاد ميشود .گفتني است عالوه بر پروژههاي ياد
شده ،در اين ايام  14هزار و  438پروژه تكميل شده با اعتبار 166ميليارد و
448ميليون تومان و اشتغالزايي  12هزار و  224نفر در مناطق زلزلهزده
استان كرمانشاه به بهرهبرداري ميرسد.

