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اخبــــار

اجرای پروژههای ارتقای ماده آلی
خاکهای کشاورزی و مدیریت پایدار دیمزارها

دو پروژه مدیریت و ارتقای ماده آلی خاکهای کشاورزی و مدیریت پایدار
خاک دیمزارها با هدف جهش تولید ،امس��ال در دس��تور کار معاونت آب و
خاک وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
به گزارش «سبزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت جهاد کشاورزی،
مدیرکل دفتر امور خاک کشاورزی معاونت آب و خاک با اعالم این مطلب
افزود :بیش از ۶۵درصد خاکهای کشور کمتر از یکدرصد ماده آلی دارند
و برای این وضعیت باید چارهاندیشی شود.
جهانبخش میرزاوند گفت :نخستین گام در راستای مدیریت و ارتقای ماده
آلی خاک ،شناس��ایی وضعیت ماده آلی خاکهای کشاورزی و دشتهای
کشور و سپس شناس��ایی موادی است که بتواند ماده آلی خاک را افزایش
ده��د .وی اظهار کرد :م��ا منابع مختلفی مانند کوده��ای حیوانی ،بقایای
گیاهان قابل تبدیل به کمپوست سالم و کود ،نگهداری و بازگرداندن بقایای
گیاهی مزارع به خاک ،کودهای س��بز و کش��ت در درون بقایای گیاهی در
قالب کشاورزی حفاظتی برای تأمین ماده آلی خاکهای کشاورزی داریم.
میرزاوند تصریح کرد :بس��یاری از خاکهای کش��اورزی به علت کش��ت و
برداشتهای س��االنه و جمعآوری یا آتشزدن بقایای گیاهی ،حاصلخیزی
و قدرت باروری خود را از دست دادهاند ،زیرا بر اثر این اقدامات ،ماده آلی به
خاک برنگشته است .تالش میکنیم برای افزایش ماده آلی خاک با آموزش
و فرهنگسازی بهرهبرداران ،کشاورزی حفاظتی را در کشور گسترش دهیم.
مدی��رکل دفتر امور خاک کش��اورزی درباره پروژه مدیری��ت پایدار خاک
دیمزارها نیز گفت :بر اس��اس یافتههای تحقیقاتی ،فرسایش خاک اراضی
دیم در کش��ور هفت برابر خاک مراتع و جنگلهاست و ورود انسان موجب
این میزان فرسایش شده است.
وی نقش دیمزارها در تولید محصوالت کش��اورزی را پایین خواند و اذعان
کرد :متوس��ط عملکرد غالت در مزارع دیم کش��ور بی��ن  ۷۰۰تا یکهزار
کیلوگرم در هر هکتار است.
میرزاوند افزایش عملکرد تولید غالت را از اهداف پروژه مدیریت پایدار خاک
دیمزاره��ا عنوان و ابراز امیدواری کرد :ب��ا اجرای این پروژه ،عملکرد تولید
در اراضی دیم دستکم  ۳۰۰تا  ۵۰۰کیلوگرم در هر هکتار افزایش یابد.
وی در عین حال گفت :ما در کشور دارای اراضی دیم کشاورزی با عملکرد
خوب تولید نیز هس��تیم ک��ه علت آن به نحوه مدیری��ت بهرهبردار در این
اراضی برمیگردد.
مدیرکل دفتر امور خاک کشاورزی درباره وضعیت خاکهای کشاورزی کشور
اظهار کرد :نزدیک به یکمیلیون و ۳۰۰هزار هکتار از خاکهای کش��اورزی
کشور درجه یک و بدون محدودیت و بقیه به نوعی با محدودیتهایی برای
کش��ت مانند محدودیت آبی ،شوری ،س��نگریزه ،عمق خاک و محدودیت
قلیایی و ش��یب روبهرو هس��تند .تالش میکنیم با اجرای پروژههای آب و
خاک ،اثرات این محدودیتها را بر کشت و تولید کاهش دهیم.

افزایش۸۵درصدی قیمت برنج

در حالی قیمت برنج وارداتی نسبت به سال گذشته تا ۸۵درصد و در دوماهه
اخیر بیش از ۱۸درصد رش��د داش��ته که حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی
از این کاال و کاهش واردات آن در مدت اخیر در این تغییر بیتأثیر نیست.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،آنچه از تغییر قیمت کاال و خدمات در
تیرماه امسال از سوی مرکز آمار منتشر شد ،نشان داد که تورم نقطه به نقطه
(نسبت به تیرماه سال گذشته) و تورم ماهانه (نسبت به خردادماه) هر کدام
۴/۴درصد افزایش داشته است.
این در حالی اس��ت که در بین کاال و خدمات وضعیت افزایش قیمت برنج
قابل توجه است؛ به گونهای که برنج خارجی باالترین حد افزایش قیمت را
نسبت به سال گذشته داشته و حدود 85/1درصد گران شده است.

جزئیات بیشتر در اینباره از این حکایت دارد که هر کیلوگرم برنج خارجی
در تیرماه سال گذشته هشتهزار و  ۸۰۰تومان بوده که در تیرماه امسال با
رشد ۸۵درصدی به ۱۶هزار و  ۴۰۰تومان رسیده است؛ همچنین هر کیلو
از این برنج در خردادماه ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان قیمت داشته که تا تیرماه با
رشد 18/2درصدی همراه شده است.
افزایش قیمت و تورم برنج خارجی در حالی اتفاق میافتد که جزو کاالهای
اساس��ی بوده که تا همین ابتدای امس��ال در لیس��ت دریافتکنندگان ارز
چهارهزار و ۲۰۰تومانی قرار داش��ت ،اما از اواخر اردیبهش��تماه ارز دولتی
آن حذف و واردات با نرخ سامانه نیما که در حال حاضر به بیش از ۱۸هزار
تومان میرسد ،انجام میشود که خود میتواند از عوامل افزایش قیمت برنج
خارجی باشد و رشد دوهزار و  ۶۰۰تومانی آن در هر کیلو در فاصله خرداد
تا تیرماه مشهود است.

۶۰میلیارد تومان از طلب زعفرانکاران
خراسانیپرداختشد

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت۶۰ :میلیارد تومان دیگر
از مطالبات مربوط به خرید مستقیم محصول زعفران ،به حساب کشاورزان
زعفرانکار این استان واریز شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،ایرج ناصریمقدم افزود :چک لیست
پرداخت این میزان مبلغ واریزی تحویل بانک کش��اورزی شده است و به
حساب زعفرانکارانی که محصول خود را در قالب خرید حمایتی زعفران به
این سازمان تحویل دادهاند ،واریز شد.
وی ادام��ه داد :مطالب��ه باقیمانده زعفرانکاران تا قب��ل از این ،یکهزار و
۶۷میلیارد تومان بود که با پرداخت این ۶۰میلیارد تومان به یکهزار و هفت
میلیارد تومان کاهش یافت .مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی
گفت :سال گذش��ته ۹هزار و  ۵۰۲کشاورز در استان خراسان رضوی بیش
از  ۶۸تن و  ۸۲۵کیلوگرم زعفران تولیدی خود را در قالب طرح یادشده به
سازمان تعاون روستایی این استان تحویل دادند که با بیش از پنجهزار نفر
از این تعداد کش��اورزان تصفیه حساب کامل ۱۰۰درصدی شده است .کار
خرید حمایتی زعفران از کشاورزان خراسان رضوی با برپایی  ۱۸مرکز خرید
در  ۱۷شهرستان این استان انجام شد.
محص��ول زعفرانکاران خراس��ان رضوی در قالب «ط��رح خرید حمایتی
زعفران» در چهار نوع ش��امل «زعفران نگین ،محصول شبهنگین ،زعفران
پوشال درجه یک و محصول پوشال معمولی» سطحبندی شده بود.
بر اس��اس این س��طحبندی ،هر کیلوگرم محصول زعفران نگین به قیمت
10میلیون و  ،500شبهنگین 9میلیون و ،500پوشال درجه یک  9و زعفران
پوش��ال معمولی هشتمیلیون و 200تومان از کش��اورزان خریداری شده
است .سال گذشته ۹0هزار هکتار از مزارع خراسانرضوی به کشت زعفران
اختصاص یافته بود که حجم محصول برداشتش��ده از این س��طح معادل
۳۲۰تن اعالم شده .در سالهای اخیر بهطور متوسط ساالنه پنجهزار هکتار
به زیرکش��ت زعفران در استان خراس��انرضوی افزوده شده است .ساالنه
 ۲۰۰تن محصول از ۸۴هزار هکتار مزارع زعفران ایران برداش��ت میش��ود
که ۷۸درص��د از این حجم تولید زعفران محصول مزارع خراس��انرضوی
اس��ت .بیشترین زعفران جهان با سههزار س��ال سابقه در شهرستانهای
تربتحیدریه ،زاوه ،گناباد ،کاشمر ،رشتخوار و مهوالت واقع در جنوب استان
خراسان رضوی تولید میشود.

افزایش سطح گلخانهها سبب شده ایران در شمار 20کشور اول توليدکننده گل و گياه در دنیا قرار بگیرد

افزایش 10هزار هکتاری گلخانهها
طی  7سال اخیر

سبزینه

ياسمن بلوردي

مدي��رکل دفتر امور گلخانهه��اي وزارت جهاد
کش��اورزي با بيان اينکه در بحث گل و گياه از
لحاظ توليد در دنيا بين دامنه  17تا 20کش��ور
اول تولیدکننده هس��تيم ،گفت :از س��ال 92تا
سالجاری در حوزه گلخانهها بيش از دو تا سه
برابر رشد داشتهايم.
يک��ي از عمده فعاليتهاي دفتر امور گلخانهها،
گياهان زينت��ي و قارچ خوراک��ي وزارت جهاد
کش��اورزي در زمين��ه گل و گياه��ان زينتي و
همچني��ن قارچه��اي خوراک��ي و جوانههاي
خوراک��ي اس��ت که طي س��الهاي گذش��ته
موفقيتهاي قابلتوجهي در اين زمينه حاصل
ش��ده .در اين راس��تا ب��ازار گفتوگوی��ی را با
غالمرضا تقوي ،مدي��رکل دفتر امور گلخانهها،
گياهان زينت��ي و قارچ خوراک��ي وزارت جهاد
کشاورزي انجام داده که در ادامه ميخوانيد.
در حوزه گل و گياهان زينتي اکنون وضعيت
کشور چگونه است و توليدکنندگان با چه
چالشهاييمواجهند؟
در تمام محصوالتي ک��ه در حوزه زينتي توليد
ميشود ،يکس��ري مش��کالت وجود دارد که
مرب��وط به ماهي��ت خود صنف و توليد اس��ت.
درواقع مشکل اين است که چون اين محصوالت
خوراکي نيستند ،از محصوالت ديگر متمايزند.
بهعب��ارت ديگر در کش��ور بح��ث محصوالت
خوراک��ي اهميت بيشتري ب��راي مردم دارد و
کمتر به اينکه گل و گياه زينتي ميتواند غذاي
روح را تأمين کند ،توجه شده است .شايد بتوان
اينگونه گفت که بيشتر تأکيد مردم بر س��بد
کاالهاي غذایي خودشان است .اين يک بخش
از مش��کالت ماس��ت که در دفت��ر تحتعنوان
برنامه افزايش س��رانه گلوگياه درحال تدوين
هس��تيم .در اين راس��تا کاره��اي متنوعي در
حوزه تبليغات ،اطالعرساني و استفاده از فضاي
مجازي براي افزايش س��رانه مصرف گل و گياه
طي اين چند س��ال رقم زدهايم .از س��وي ديگر
در بحث صادرات نيز مش��کالت و موانعي بوده
و تاکنون س��عي کرديم ،اين موان��ع را برطرف
کنيم .بنابراين بخش��ي از مشکالت به فعاليت
ذاتي گل و گياه برميگردد و بخشي هم مربوط
به اتفاقاتي اس��ت که در اثر کرونا اتفاق افتاده و
درواقع آسيبپذيرترين قشر توليدکننده در اين
حوزه توليدکنندگان گل و گياه زينتي بودهاند.
البت��ه در اين زمينه دولت ني��ز اقداماتي انجام
داده و رس��ته گل و گياه نيز جزو 14رسته مورد
حمايت مطرح ش��د .در روزهاي آتي حمايتها
اعمال ميشود و توليدکنندگان ميتوانند از اين
ظرفيت استفاده کنند.
درب�اره صادرات گل با خاک مش�کالتي از
س�وي صادرکنندگان مطرح ميشود ،آيا
اقدامي در اين راستا انجام شده است؟
اين مشکل يک محدوديت جهاني است؛ يعني
ي��ک پروتکل وجود دارد که از طريق س��ازمان
حفظ نباتات این پروتکل را امضاء کرد ه و متعهد
چ خاکي همراه با گلدان به کشوري
شدهايم ،هي 
ک��ه محدودي��ت دارد ،ارس��ال نکني��م؛ اما در
کشورهايي که ممنوعيت ندارند ،صادرکنندگان
ب��ا يک تعه��د ميتوانن��د محصول خ��ود را با
خاک صادر کنن��د .بنابراين توليدکنندگان اگر
ميخواهند جنس صادرات��ي توليد کنند ،بايد
ضوابط و قوانين را رعايت کنند و در دستورکار
خود بياورند تا مس��أله اينگونه حل شود ،نه با
فشار و روشهاي غيرمعقول اصرار به حل کردن
مش��کل ممنوعيت صادرات گل و گياه با خاک
داشته باش��ند .اس��تفاده از روش روتبال براي
کش��ورهايي اس��ت که تعهدات کنوانسيون را
ندارند و ميتوانيم به آنها صادر کنيم ،اما درباره
کشورهايي که از ما ميخواهند که با خاک صادر
نکني��م ،بايد قوانين و مق��ررات آنها را رعايت

برنامههاي آینده دفتر امور گلخانهها
گياهان زينتي و قارچ خوراکي

برنامههاي آینده ما براساس شعار سال برنامهريزي شده است و جهش توليد با رويکرد صادرات
را در برنام��ه خود داريم .براي تحقق آن نيز برنامههايي همچون اصالح و بازس��ازي گلخانهها
در نظ��ر داري��م؛ بهطوريکه براي بي��ش از 646هکتار برنامهريزي کردهايم ت��ا به اين ترتيب
گلخانههايي که فرس��وده هس��تند يا از امکانات الزم برخوردار نيس��تند ،اصالح شوند .وقتي
گلخانهه��ا اصالح ش��وند کيفيت محصول باال ميرود و بهتب��ع آن وقتي کيفيت محصول باال
برود ،براي صادرات مناسب خواهد شد و برنامه مدنظر ما تحقق پيدا ميکند .در گام بعدي ما
بايد مکانيزاسيون در حوزه صادرات را فعال کنيم؛ بنابراين برنامه راهاندازي و ارتقاي وضعيت
مکانيزاسيون را در حوزه گلخانهها دنبال ميکنيم.
از س��وي ديگر ما بحث کاهش ميزان ريس��ک را که از طريق بيمه و توسعه بيمه اتفاق خواهد
افت��اد ،در برنامه داريم .همچنين بحث تدوين برنامه آموزش��ي و
اجراي آن را در دستورکار داريم که امسال بيشترين تمرکز ما
بر روي کارگران گلخانهاي است که تا پايان سال برنامه اجرا
خواهد شد .البته درحال ساماندهي مسئوالن فني ،ناظران
و مش��اوران اين حوزه نيز هس��تيم .بحث برنامه عملياتي
راهاندازي ش��رکتهاي  EPCيعني شرکتهايي که کار
طرح ،س��اخت و اج��را را بهعهده دارند،
از ديگر برنامهه��اي پيشروي
ماست و امس��ال شرکتهايي
ک��ه با اي��ن ش��اخص گواهي
خواهند گرف��ت ،فعاليت خود
را آغاز ميکنند.
کنيم .تمام کش��ورهايي که در زمين��ه گل و
گياه تجارت دارند ،در اين معاهده عضو هستند.
در حوزه گل و گي�اه زينتي چه جايگاهي
در دنيا داريم؟
در بح��ث گل و گياه از لحاظ توليد در دنيا بين
دامنه  17تا 20کشور اول تولیدکننده هستيم،
اما از لحاظ صادرات در اين رديف بس��يار پايين
قرار داری��م و در اين رنکينگ باالي صدمينها
قرار داريم .در س��الهاي اخير در آس��يا شرايط
بهتري را کس��ب کردهايم ،اگرچه کشوري مثل
چين در همه زمينهها با باالي دو تا سهميليون
هکتار س��طح ،جزو کشورهاي اول جهان است
و چون اين کش��ور در آس��يا حضور دارد ،باعث
ش��ده ديگر کش��ورهاي آس��يايي ازجمله ما را
تحتالش��عاع قرار دهد .اما با توجه به اينکه از
س��ال 92تا امس��ال در حوزه گلخانهها بيش از
دو تا س��ه برابر رشد داش��تهايم ،بهنظر ميرسد
رنکينگ ما هم در آسيا تغيير خواهد داشت.

در ح�وزه ق�ارچ خوراک�ي چ�ه وضعيتي
داريم؟ ميزان توليد کشور چقدر است؟
ما حدود 180هزار تن در سال توليد قارچ داريم
که بهطور عمده در اس��تانهاي ته��ران ،البرز،
قزوين ،خراس��ان و اصفهان توليد ميش��ود .از
س��وي ديگر در حوزه صادرات نيز فعاليتهايي
داريم ،بهطوريکه حدودا ً بين س��ه تا پنجهزار
تن در س��ال ص��ادرات ق��ارچ به کش��ورهايي
همچون عراق ،آذربايجان و کش��ورهاي بلوک
شرق صورت میگیرد .بهتازگی نیز در راستاي
ص��ادرات اين محصول به روس��يه مذاکراتي با
آنها انجام دادهايم .عالوهبر قارچهاي گلخانهاي
قارچهاي مرتعي نيز در بازارهاي محلي فروش
ميرود که تشخيص سمي بودن يا نبودن آنها
بسيار سخت اس��ت و از طريق ظاهر نميتوان
آنها را تفکيک کرد .در بسياري از کشورهايي
که چني��ن ذخاير ژنتيکي دارن��د از اين ذخاير
بهخوبي محافظت ميکنن��د و مردم هم صرفاً
براي ديدن و کسب تجربه عيني و تصويرسازي

از اين قارچها استفاده ميکنند؛ اما در ايران این
ذخایر تبديل به منبعي براي ارتزاق مردم محلي
شده است که در اين خصوص نيز بايد اقداماتي
انجام شود.
عملکرد ش�رکتهاي  EPCبه چه نحوي
است؟ و چه ويژگيهايي دارند؟
ويژگ��ي و خاصيت اين ش��رکتها اين اس��ت
که هزينه مربوط به ص��دور پروانهها را کاهش
ميدهد .همچنين خود فرآيند مربوط به صدور
پروان��ه تأس��يس و بهرهبرداري چون توس��ط
اين ش��رکتها انجام خواهد ش��د ،کاهش پيدا
ميکند .عالوهبر اين اختالف و هزينههاي ناشي
از اخت�لاف مربوط به طراح ،مش��اور ،ناظر و در
نهايت بهرهبردار و مسئول فني به لحاظ اينکه
ه��ر کدام بهصورت جدا و جزيرهاي برنامهريزي
ميکردند ،کاهش پي��دا ميکند؛ درحاليکه تا
پيش از اين ،اي��ن اختالف براي توليدکننده ما
هزينه داشته است .اگر اين شرکتهاي EPC
راه بيفتن��د اتفاق خوبي اس��ت و ميتواند روي
توليد اثرگذار باشد.
در پاي�ان چه صحبتي ب�ا توليدکنندگان
حوزه گل و گياه و قارچ داريد؟
اين عزيزان براي توليد بسيار زحمت ميکشند،
تأکي��د من ب��ر اين اس��ت ک��ه توليدکنندگان
متشکل و منسجم ش��وند ،براي اينکه بتوانند
حقوق خود را بگيرند .همچنین توليدکنندگان
ما باید از علم حرف ش��نوي داشته باشند؛ چون
جهش توليد اتفاق نميافتد ،مگر اينکه ما دست
ب��ه دامان علوم و تکنولوژيهاي جديد ش��ويم.
بحث بعدي ما اين اس��ت که بايد بهرهوري را در
دس��تورکار داشته باشيم ،چون منابع ما محدود
اس��ت و در بحث تأمین آب و نهادهها اکنون در
شرايط ويژهاي هستيم و تحريمها باعث شده در
دسترس��ي به اين نیازها با سختي روبهرو شویم.
بنابراين بای��د تمام ظرفيتهاي مل��ي را بهکار
بگيريم و در حوزه تحقيق و پژوهش نيز محققان
و پژوهش��گران بايد نقاط ضعفي را که ناش��ي از
تحريم اس��ت ،برطرف کنند .به اين ترتيب اين
يک هماهنگي و عزم دو طرفه ميخواهد؛ يعني
از يکطرف محققان و پژوهشگران ما به موضع
ضعفهاي ايجاد شده و وابستگي شديد در نهاده
بپردازن��د و حل کنند و ط��رف ديگر نيز جامعه
مصرفکننده م��ا که توليدکنندگان هس��تند
و ميخواهن��د نهاده را اس��تفاده کنن��د ،از اين
توليدات داخلي اقبال و اس��تقبال داشته باشند.
اگر اين اتفاق بيفتد در س��الهاي آينده ضريب
خوداتکايي افزايش و ميزان وابستگي ما کاهش
پيدا ميکنند.

بازار طالي سـرخ در رکود بهسر ميبـرد

نايب رئيس ش��وراي ملي زعفران گفت :با توجه به شيوع ويروس
کرونا ،بازار زعفران بهسبب وضعيت اقتصادي مردم تعريفي ندارد.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،غالمرضا
ميري با اشاره به اينکه بازار زعفران در رکود به سر ميبرد ،اظهار
کرد :هماکنون حداقل نرخ هر کيلو زعفران ش��شميليون و 500
و حداکثر 12ميليون تومان اس��ت .او با اش��اره به اينکه صادرات
زعفران همانند س��ال گذشته نيست ،افزود :با توجه به گسترش
ويروس کرونا ،بازار داخلي زعفران بهسبب شرايط اقتصادي مردم
تعريفي ندارد ،چراکه مردم کاالهاي اولويتدار را در سبد مصرفي
خود قرار ميدهند.
ميري با اش��اره به اينکه صادرات زعفران بهشکل روتين درحال
انجام اس��ت ،بيان کرد :با توجه به آنکه صادرکنندگان موظف به
بازگشت ارز به سامانه نيما هستند ،از اينرو بهسبب اختالف نرخ
ارز نيما با بازار سودي در فروش نصيب صادرکننده نميشود.
نايب رئيس ش��وراي ملي زعفران ادام��ه داد :با توجه به اختالف
نرخ ارز نيما با بازار آزاد ،صادرکننده بابت هر کيلو زعفران هشت
ميليون توم��ان پرداخت ميکند که با تعدي��ل اين نرخ به چهار
ميليون و 500هزار تومان رس��يده ،درحاليکه چنين سودي در
فروش نصيب صادرکننده نشده است .به گفته او ،در شرايط فعلي
پيش��نهاد اتحاديه صادرکنندگان اين است که تجديدنظري در
تفاوت نرخ ارز ايجاد شود تا صادرات رشد کند .ميري درباره آينده
بازار زعفران بيان کرد :با وجود آنکه کمتر از 70روز تا برداش��ت
محصول زمان باقي اس��ت ،انتظ��ار ميرود با رون��ق بازار قيمت
زعفران به نرخ تمامش��ده توليد نزديک ش��ود ،چراکه با وضعيت
فعلي قيمتها مقرون بهصرفه نيست.

نايب رئيس شوراي ملي زعفران در پايان با اشاره به اينکه آينده
توليد زعفران در معرض خطر است ،تصريح کرد :با وجود افزايش
هزينه س��ه تا چهار برابري توليد نسبت بهمدت مشابه سال قبل،
قيمت زعفران نه تنها افزايشي نداشته ،بلکه کاهش نیز يافته است

که با اس��تمرار اين روند بزرگتري��ن توليدکننده زعفران جايگاه
خود را در بازارهاي هدف از دست ميدهد .ضمن آنکه 157هزار
خانوار که امکان کش��ت ديگر محصوالت را در زمين خود ندارند،
منبع درآمدشان را از دست ميدهند.

پیشخـوان

ی بخش کشاورزی
اصالح الگوی کشت ناج 
اصالح الگوی کش��ت در بخش کش��اورزی راهکاری مؤثر در کاهش
ش بهرهوری
مصرف آب و افزایش تولید محصوالت کشاورزی با افزای 
مصرف آب است که در استان سمنان اصالح الگوی کشت نجاتبخش
کشاورزی است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،کش��اورزی از جمله بخشهای
مهم اقتصادی اس��ت که سهم زیادی در اشتغالزایی و تأمین امنیت
غذایی دارد و این س��الها به دلیل کمآبی و خشکسالی محفلهای
کش��اورزی به عنوان صنعتی آببر مطرح بوده و اصالح الگوی کشت
گرهگشای ابهامات است.
اصالح الگوی کشت به معنای کاهش وسعت کشت نیست و باید این
باور غلط در جامعه اصالح شود تا بتوان از پشتیبانی مشارکت همگانی
برای تحقق این راهبرد بهره گرفت.
جایگزینکردن گیاهان کمآب به جای گیاهان آببر ،توس��عه کشت
گلخانهای و اس��تفاده از سامانههای نوین آبیاری از جمله راهکارهای
مدنظر در اصالح الگوی کش��ت است که عالوه بر کاهش مصرف آب،
افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای جانبی را برای کشاورز به همراه
دارد و تحق��ق این راهبرد در کنار فرهنگس��ازی نیازمند عزم جدی
مدیران در اتخاذ تصمیمهای کارشناسی در اعطای مجوزهاست.
در اس��تان سمنان با وجود خشکسالیهایی که در سالهای گذشته
گریبانگیر بخش کشاورزی اس��تان بوده ،به دلیل مدیریت مصرف و
اص�لاح الگوی کش��ت ،این اس��تان در بخش کش��اورزی عملکردی
مطلوب داشته است.
بر اس��اس آخرین گزارشها در استان س��منان حدود یکمیلیارد و
۲۵۰میلیون مترمکعب آب در س��ال تولید میشود که ۸۷درصد در
بخش کش��اورزی ،حدود هش��تدرصد در بخش صنعت و خدمات و
حدود پنجدرصد در بخش آب آشامیدنی مصرف میشود ،با توجه به
سهم ۸۷درصدی بخش کشاورزی از مصرف آب تولیدی در استان به
منظور مقابل��ه با بحران کمآبی ،توجه به افزایش بهرهوری در مصرف
آب در ای��ن بخش از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و یکی از اقدامهای
مهم در افزایش بهرهوری از آب در بخش کش��اورزی اجرای س��امانه
نوین آبیاری است.
از۱۹۸هزار هکتار اراضی کش��اورزی اس��تان س��منان تا قبل از روی
کارآم��دن دولت یازدهم فقط ۱۶هزار هکتار از اراضی کش��اورزی به
س��امانههای نوین آبیاری تجهیز ش��ده بود و اکنون با تالش مضاعف
این دولت ،در ۳۴هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سمنان سامانه
نوین آبیاری اجرا شده است.
 تبدیل اراضی زراعی به باغ آببر
مغایر با اصالح الگوی کشت است
استاندار سمنان دراینباره گفت :جهاد کشاورزی برای اصالح الگوی
مصرف و صرفهجویی در مصرف آب ،باید مانع تبدیلشدن زمینهای
زراعی این استان به اراضی باغی آببر شود.
علیرضا آش��ناگر ابراز کرد :گسترش بیمورد باغهای آببر در مناطق
خش��ک و کمآب اس��تان س��منان موجب هدررفت آب میشود که
بای��د جهاد کش��اورزی از تبدیل اراضی زراعی به ب��ا غ در این مناطق
جلوگی��ری کند .وی خاطرنش��ان ک��رد :در مناطقی از این س��منان
که مش��کل کمآبی وجود ن��دارد ،تبدیل اراضی کش��اورزی به باغی
با پیگیری جهاد کش��اورزی ممنوعیتی ن��دارد ،اما اجرای طرحهایی
از این دس��ت باید براس��اس رویکردهای کارشناس��ی باشد .تبدیل
غیرکارشناس��ی زمینهای زراعی به بخش کش��اورزی در سالهای
گذشته خسارتهای زیادی به کشاورزی استان وارد کرده است و باید
این رویه نادرست هرچه سریعتر برچیده شود.
آشناگر بیان کرد :توسعه کشت گلخانهای باید به طور ویژه در دستور
کار دستگاههای اجرایی استان باشد و هشت طرح اولویتدار اقتصادی
اس��تان تزئینی نیست و مسئوالن باید با نگاهی اصولی این راهبردها
را اجرا کنند.
تحقق طرح اصالح الگوی کشت در گروی عزم جدی
مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای استان سمنان نیز در اینباره گفت:
ن نیازمند عز م ملی و جدی است و
اصالح الگوی کش��ت در این استا 
باید با برنامهریزی اصولی به این سمت حرکت کرد.
ایرج حیدریان ابراز کرد :باید اطالعرس��انیها درباره استفاده بهینه از
آب در بخش آش��امیدنی و کشاورزی در این استان به منظور اصالح
الگوی مصرف فراگیر شود .استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد
و تش��کلهای مردمی برای اص�لاح الگوی مصرف آب به صورت ویژه
در دستور کار است.
حیدری��ان بیان کرد :نصب کنتور هوش��مند روی چاهها و قناتهای
اس��تان سمنان بدون همراهی کشاورزان امکانپذیر نبوده و همراهی
کشاورزان نتیجه اطالعرسانی و آگاهیبخشی است.
وی اضافه کرد :اجرای س��ند س��ازگاری با کمآبی در اس��تان سمنان
نیازمند همراهی تمام دس��تگاههای اجرایی اس��ت و با عزم همگانی
میتوان برای عبور از چالش کمآبی در این استانگام برداشت .انتقال
آب از س��ایر حوزهها به استان س��منان برای رفع کمآبی باجدیت در
دستور کار شرکت آب منطقهای این استان و وزارت نیرو قرار دارد.
رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان س��منان نیز گفت :براساس
برنامهریزیها تالش ش��د که در ۱۰هزار متر مربع اراضی کش��اورزی
استان ،س��ه تا چهارهزار متر مکعب آب با اجرای طرح اصالح الگوی
مصرف صرفهجویی ش��ود که این رویه در سالهای گذشته در استان
در مرحله اجرایی قرار گرفت.
سیدحس��ن میرعماد اب��راز کرد :صرفهجویی در مص��رف آب ،اصلی
انکارناپذیر برای اس��تمرار توس��عه اقتصادی در استان است که باید
مسئوالن امر نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.
وی اضافه کرد :در کنار اصالح الگوی مصرف ،کشتهای گلخانهای به
عنوان رکن مهم در توس��عه این استان به صورت ویژه در دستور کار
اس��ت .طرحهای قابل افتتاح عمرانی و اقتصادی در بخش کشاورزی
استان سمنان مبتنی بر بهرهوری آب در بخش کشاورزی است.
میرعماد تصریح کرد :اکنون ۷۰طرح قابل افتتاح در بخش کشاورزی
اس��تان س��منان وجود دارد که تمامی این طرحها فرآیند بهرهوری و
اصالح الگوی مصرف آب را به صورت ویژه رعایت کردهاند.
رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان س��منان گفت :وزارت جهاد
کش��اورزی سند بهرهوری آب در بخش کشاورزی را در دست تدوین
دارد که با اجرای این طرح کشاورزان راحتتر خود را با چالش کمآبی
احتمالی در آینده مطابقت خواهند داد.
کاشت ۲هزار هکتار گیاهان کمآبر جایگزین گیاهان آببر
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان
نیز گفت :دوهزار هکتار از وس��عت کش��ت صیفی و گیاهان آببر در
استان کاهش یافت و کشت غالت جایگزین شد.
لطفاهلل رضایی ابراز کرد :امس��ال با افزایش وس��عت کشت غالت به
عنوان جایگزین کشت گیاهان آببر مانند صیفیجات ،وسعت کشت
گندم و جو در اس��تان س��منان به ۳۸هزار هکتار رس��ید .از مجموع
۳۸هزار هکتار وس��عت کشت غالت۲۲ ،هزار هکتار مربوط به کشت
گندم و ۱۶هزار هکتار مربوط به کشت جو است.
رضایی ادامه داد :س��ال گذش��ته وس��عت اراضی زیر کشت گندم در
استان س��منان ۲۱هزار هکتار بود که امسال با کاهش وسعت کشت
صیفیجات و کشت گیاهان پرآببر ،یکهزار هکتار به وسعت کشت
گندم افزوده ش��د .رضایی تصریح کرد :وس��عت کشت جو در استان
سمنان سال گذش��ته ۱۵هزار هکتار بود و امسال با افزایش یکهزار
هکتار این گونه گیاهی به جای صیفیجات ،جوزارهای استان سمنان
به ۱۶هزار هکتار رس��ید .معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد :بخش عمده کشت گندم در
این استان مربوط به شهرستان میامی است.

