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ــان  ــت در می ــا نصیح ــه ی ــدرز و توصی ــد ان قص
ــانه  ــک رس ــوان ی ــه عن ــم ب ــر آنی ــه ب ــت، بلک نیس
تخصصــی بــا قدمــت چنــد دهــه، از هســت و نیســت 
ــت  ــه اهمی ــی ک ــت غذای ــور و امنی ــاورزی کش کش
فــوق العــاده ای نــه تنهــا در ایــران بلکــه در صحنــه 
سیاســی جهــان یافتــه و متولــی آن فعــا در ســاختار 
ــا،  ــور م ــی کش ــادی و سیاس ــام اقتص ــاکله نظ و ش
ــا  ــم و ب ــاع کنی ــت دف ــاورزی اس ــاد کش وزارت جه
نقــد مبالغــه گویــی هــای زیــان آور و برنامــه هــای 
کاغــذی کــه بــدون تمهیــدات واقعــی بــرای تامیــن 
بودجــه و اعتبــارات الزم اعــام مــی شــوند، رســالت 
ــی  ــا بدخواه ــه ی ــدون مناقش ــود را ب ــی خ مطبوعات

ــم. انجــام دهی

 شــاید گمــان شــود اعــام آمــار و ارقــام مبالغــه 
آمیــز و برنامــه هــای غیــر عملــی بــا وعــده »آینــده« 
و پســوندهای »خواهــد شــد« و »مــی شــود« و قیــد 
»اگــر تامیــن اعتبــار شــود«، مــی تواننــد بــرای مردم 
و کشــاورزان امیــدوار کننــده و انــرژی بخش باشــند، 
ــن را  ــده ای روش ــم آین ــی توانی ــا م ــد ت ــس بای پ
ترســیم کنیــم تــا نارســایی هــا موجــب نشــود روحیه 
ــدگان و  ــدگان و مصــرف کنن کشــاورزان و تولیدکنن

مــردم تضعیــف شــود.

ــی  ــوب و ب ــل، خ ــتدالل و تحلی ــن اس ــر ای  ظاه
ــورد  ــژه در م ــه وی ــل، ب ــا در عم ــت، ام ــص اس نق
ســرش  یــک  کــه  آن  محصــوالت  و  کشــاورزی 
ــت  ــرش جمعی ــر دیگ ــتند و س ــدگان هس تولیدکنن
بــاالی 80 میلیونــی کشــور بــه عنــوان ناظــران 
ــکا،  ــل ات ــق قاب ــای دقی ــاب ه ــبانه روزی و ارزی ش
ــی و  ــه راحت ــا ب ــت ه ــتی واقعی ــا نادرس ــتی ی درس

ــوند! ــی ش ــکار م ــه آش باوقف

 بــه واقــع، صحــت و ســقم تحقــق یــا عــدم تحقــق 
برنامــه هــا و وعــده وعیدهــا مــورد ارزیابــی و راســتی 
ــارج از  ــان خ ــی ایرانی ــور و حت ــی کش ــی اهال آزمای
کشــور قــرار مــی گیرنــد و مــردم بــه عنــوان داوران 
جهــاد  وزارت  ریــزی  برنامــه  و  ورزی  سیاســت 

ــی شــوند. ــه قضــاوت م کشــاورزی وارد صحن

 در قیــاس، شــاهد بــوده و هســتیم کمتــر مناقشــه 
یــا قضاوتــی مثــا در مــورد میــزان تولیــد یــا واردات 
فــوالد یــا کمبــود و گرانــی و افزایــش قیمــت آن بــه 

مبالغه در آمار و کاهش اعتماد عمومی به مبالغه در آمار و کاهش اعتماد عمومی به 
وزارت جهاد کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی

ــن  ــی ای ــرد، یعن ــی گی ــورت م ــری ص ــترده و سراس ــور گس ط
ــک  ــا ی ــی و ی ــک موضــوع عموم ــه ی ــل ب ــا تبدی موضــوع الزام
ــول  ــا ط ــه ه ــه بســا هفت ــود و چ ــی ش ــش سراســری نم واکن
بکشــد تــا مــردم متوجــه آن شــوند، امــا در مــورد پیــاز و ســیب 
زمینــی و گوجــه وحتــی بادمجــان و ... اتفــاق مــی افتــد و بــه 

ســرعت هــم سراســری و رســانه ای مــی شــود. 

ــت احمــدی  ــه؛ یکــی از وزرای دول مصــداق روشــن آن اینک
ــک ســال کار شــبانه روزی،  ــد از ی ــرد بع ــی ک ــف م ــژاد تعری ن
شــب  عیــد بــرای دیــدار مــادرش و همچنیــن سرکشــی غیــر 
رســمی بــه اســتان خوزســتان رفتــه بــود کــه رئیــس جمهــور 
در روز دوم فروردیــن زنــگ مــی زنــد و بــا اعتــراض مــی گویــد 
»ایــن چــه وضــع بادمجــان اســت؟ در تهــران بادمجــان کمیــاب 
ــدار  ــت از دی ــت دس ــر گف ــن وزی ــده«. ای ــران ش ــیار گ و بس
ــتایی  ــاون روس ــازمان تع ــا س ــه ب ــتم و بافاصل ــواده برداش خان
یکــی از شــهرهای اســتان خوزســتان تمــاس گرفتــم کــه فــوری 

ــد! ــه تهــران کنن ــون بادمجــان روان ــن کامی چندی

ــا،  ــه کمبوده ــت ک ــی از آن اس ــتند حاک ــف مس ــن تعری  ای
بیــش بودهــا و یــا گرانــی هــر کــدام از محصــوالت کشــاورزی، 
موضوعــات حــادی هســتند کــه حتــی واکنــش ســطوح بــاالی 
ــبت  ــن نس ــه همی ــال ب ــد، ح ــی انگیزن ــری را برم ــم گی تصمی
ــر بســتر  اگــر اعــام برنامــه هــای اجرایــی واقعــی نباشــند و ب
مبالغــه گویــی و خــوش بینــی بــی پایــه اعــام شــوند، بــه ســال 
نکشــیده، کشــاورزان از یــک ســو و مــردم بــه عنــوان مصــرف 
ــس  ــند »پ ــی پرس ــر م ــوی دیگ ــبانه روزی از س ــدگان ش کنن

چــه شــد«؟

وقتــی یــک معــاون وزیــر بــدون بررســی مطالعاتــی و 
ــاورزی  ــا کش ــت ی ــوی کش ــرفت الگ ــورد پیش ــی در م تحقیقات
قــراردادی مــی گویــد طــرح الگــوی کشــت در مــورد باغبانــی را 
هــم در دســتور کار اجرایــی داریــم، دیگــری اعــام مــی کنــد 5 
میلیــون هکتــار ازجنــگل هــای کشــور را ســم پاشــی یــا بــرای 
ــم، دیگــری  ــک مــی کنی ــارزه بیولوژی ــات مب ــردن آف ــن ب از بی
مــی گویــد تــا 2 ســال آینــده 5 بیمــاری دامــی از جملــه تــب 
برفکــی، شــاربن و... را ریشــه کــن خواهیــم کــرد، یــا گفتــه مــی 
شــود تــا پایــان ســال 1402، 75 هــزار هکتــار فضــای گلخانــه 
ای بــه گلخانــه هــای موجــود کشــور اضافــه مــی کنیــم، اعــام 
ــت« و  ــارد درخ ــک میلی ــت ی ــی کاش ــتاد مردم ــاره »س یکب
فراگیــر شــدن موضــوع آن و...، طبعــا پرســش هــای بســیاری 
در مــورد چگونگــی تأمیــن آب مــورد نیــاز، اقلیــم هــای کشــت، 
بودجــه و اعتبــار تامیــن ایــن تعــداد درخــت، چالــه کنــی و ده 
هــا بحــث دیگــر مطــرح مــی شــود. تامیــن بودجــه اینهــا از چــه 

محــل اعتبــاری پیــش بینــی شــده؟ 
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اینکــه یــک وزارتخانــه بــرای اجــرای یــک برنامــه گســترده، همــکاری و همراهــی آحــاد جامعــه، مســئولیت 
اجتماعــی همــه دســتگاه هــا، صاحبــان صنایــع معــادن و بخــش خصوصــی، رســانه هــا، ســمن هــای مــردم 
نهــاد، نیروهــای نظامــی ارتــش و ســپاه را فقــط در قالــب تشــکیل یــک ســتاد، مســلم بدانــد و کار بــه آنجــا 
بکشــد کــه بخــش هــای داخــل یــک وزارتخانــه بــا هــم پروتــکل کاشــت درخــت امضــا کننــد، حوالــه کار بــه 

»نشــد« اســت!

یــادآور مــی شــود کــه اگــر ایــن طــرح کاشــت یــک میلیــارد درخــت محقــق شــود، اســم آقــای ســاداتی 
نــژاد در تاریــخ کشــاورزی کشــور باقــی خواهــد مانــد، زیــرا کاری بــزرگ، ارزشــمند و بــی ســابقه اســت، امــا 
پیــش از ایــن هــم طــرح هــای بــزرگ »کاشــت درخــت از حــرم تــا حــرم« بــا آب و تــاب و شــور و هیجــان 
اعــام و صدهــا تابلــوی فلــزی پایــه دار نیــز بــرای فرهنــگ ســازی و ترویــج در طــول بزرگــراه تهــران قــم البته 
بــه صــورت غیــر اســتاندارد بــا نوشــته هــای ریــز کــه در ســرعت 100 کیلومتــر در ســاعت اصــا قابــل خواندن 

نبودنــد اعــام شــد و در دســت اجــرا قــرار گرفــت ولــی بــه طــور کامــل شکســت خــورد. 

 بــه هــر روی، مصادیقــی از ایــن دســت کــه بــا گذشــت چنــد مــاه از اعــام آنهــا چیــزی دیــده نمــی شــود 
و گزارشــی هــم از پیشــرفت کار بــه گــوش افــکار عمومــی نمــی رســد، بــه جــای امیــدواری، ناامیــدی و بــی 
اعتمــادی، نــه تنهــا در میــان مــردم و بهــره بــرداران، بلکــه در میــان مســئوالن رده هــای مختلــف نیــز نســبت 

بــه وزارت جهــاد کشــاورزی و بــه ویــژه شــخص وزیــر بــه صــورت برگشــت ناپذیــر بــه وجــود مــی آورد. 

مصــداق ایــن اعــام هــای یکبــاره در رونــدی معکــوس، اعــام قیمــت فــروش هــر کیلــو گوشــت مــرغ یــا 
تخــم مــرغ بــا هــدف حمایــت از تولیــد اســت کــه بــازار حســب میــزان تولیــد انجــام شــده یــا نشــده، قیمــت 
خــود را در یــک دایــره بســته بــر تولیدکنننــدگان یــا مصــرف کننــدگان تحمیــل مــی کنــد، ســپس موضــوع 
ــد  ــه خری ــردم را ب ــد، م ــه تولی ــاری رســانی ب ــرای ی ــاد کشــاورزی ب ــه وزارت جه ــی شــود ک ــان حــاد م چن
گوشــت مــرغ بیــش از نیــاز خــود و بــرای ذخیــره ســازی در یخچــال هــای خانگــی فــرا مــی خوانــد. خــب 
بدیهــی اســت مردمــی کــه تجربــه تلــخ ایســتادن در صــف هــای طوالنــی گوشــت مــرغ را دارنــد، حــاال و در 
ــی  ــه برنامــه هــا و سیاســت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی ب ــه خریدهــا، نســبت ب ــا ایــن دعــوت ب قیــاس ب
ــی  اعتمــاد مــی شــوند. اعــام برنامــه هایــی کــه تحقــق آنهــا نیازمنــد اعتبــار و بودجــه مشــخص اســت ول

چنیــن بودجــه و اعتبــاری بــه انــدازه کافــی وجــود نــدارد، نوعــی خودزنــی اســت. 

در پایــان خــوب اســت در حــوزه جامعــه شناســی بــی اعتمــادی و اعتمــاد مــردم بــه دولــت هــا گفتــه شــود 
ــی،  ــی و دوم ــکار عموم ــز توســط اف ــه آمی ــر مبالغ ــی اعتمــادی دو مشــخصه دارد: یکــی قابلیــت تکثی ــه ب ک

برگشــت ناپذیــر بــودن آن. 

بــه عبارتــی؛ یــک وزیــر از دو حــوزه رای اعتمــاد مــی گیــرد: یکــی رای اعتمــاد مجلــس کــه در چارچــوب 
ــه نماینــدگان اســتان  ــی هــای قــدرت و ائتــاف هــای تعریــف شــده و نشــده و وعــده وعیدهایــی کــه ب الب
هــا داده مــی شــود کســب مــی گــردد و دیگــری، رای اعتمــادی اســت کــه مــردم بــه یــک وزیــر بــه خاطــر 
ــر صــورت  ــادی باشــد در ه ــی اعتم ــر ب ــی، اگ ــس دوم ــد. جن ــی دهن ــش م ــا و نظرهای ــرد و حــرف ه عملک
برگشــت ناپذیــر اســت و نمــی تــوان آن را از طریــق البــی هــا، آنطــور کــه در مجلــس متــداول اســت کســب 

یــا تثبیــت کــرد. 

نکتــه دیگــر در حــوزه جامعــه شناســی اعتمــاد ایــن اســت کــه اعتمــاد، حتــی در حــوزه هــای شــخصی 
بــه دشــواری حاصــل ولــی بــه ســادگی شکســته مــی شــود و از بیــن مــی رود و هــر چقــدر کــه رای اعتمــاد 
مجلــس بــه وزراء، بــر اعتمــاد افــکار عمومــی تاثیــر باواســطه و مســتقیمی نــدارد، بــی اعتمــادی مــردم نســبت 
بــه دولــت یــا یــک وزارتخانــه بــر رای اعتمــاد مجلــس اثــر دارد؛ پــس الزم اســت محــور اعــام برنامــه هــای 
مهــم و گســترده را بــر اســاس تحقــق واقعــی آنهــا قــرار داد نــه بــرای مصلحــت سیاســی و یــا فــرض ایجــاد 
دلخوشــی هــای کاذب و زود گــذر، زیــرا عــدم اجــرای آنهــا موجــب بــی اعتمــادی برگشــت ناپذیــر مــی شــود! 

منصور انصاری 
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ــه  ــای مبالغ ــی از خبره ــه مصادیق ــرمقاله ب در س
آمیــز کــه اعــام گردیــده ولــی تمهیــدات اعتبــاری 
ــرای  ــم. ب ــاره کردی ــده اش ــور نش ــان منظ ــرای آن ب
مســتند کــردن ایــن مصادیــق از میــان مــوارد 
متعــدد، ارجــاع مــی دهیــم بــه منابــع برخــی از این 
ــا  ــوه خبره ــان انب ــت در می ــن اس ــه ممک ــار ک اخب

گــم شــده باشــند!

ــاد کشــاورزی از  ــر جه ــاون وزی در 1401/6/7 مع
ــا دو ســال آینــده  ریشــه کنــی 5 بیمــاری دامــی ت
ــج  ــت: »پن ــده اس ــر آم ــد. در خب ــی ده ــر م خب
بیمــاری آبلــه، تــب برفکــی، هــاری، طاعون نشــخوار 
کننــدگان کوچــک و شــاربن در کشــور ریشــه کــن 
خواهــد شــد«. البتــه ســید محمــد آقامیــری رئیــس 
ســازمان دامپزشــکی مــی گویــد: »در صورتــی کــه 
ــگان  ــود« و هم ــن ش ــارات الزم تامی ــه و اعتب بودج
ــرای  ــی ب ــی حت ــار کاف ــه و اعتب ــد بودج ــی دانن م

امــورات  ایــن پیگیــری  در  روزمــره 

ــدارد و ایــن کمبــود طــی ســال جــاری  ســازمان وجــود ن
ــوده  از مســائل و مشــکات ســازمان دامپزشــکی کشــور ب

ــت.  اس

در 1401/6/17 در خبرهــا و بــه نقــل از رئیــس ســازمان 
ــا  ــک ب ــارزه بیولوژی ــر مب ــی ب ــری مبن ــات، خب ــظ نبات حف
آفــات و بیمــاری هــا در 5 میلیــون هکتــار از جنــگل 
هــای کشــور انعــکاس یافتــه اســت. عائــی مقــدم رئیــس 
ــر  ــد »اگ ــع بن ــا ترجی ــر را ب ــن خب ــن ســازمان ای ــت ای وق
ــق 5  ــار و مشــارکت کشــاورزان باشــد در اف ــات اعتب الزام
ســاله مــی تــوان در ســطح 5 میلیــون هکتــار ایــن مبــارزه 
ــت  ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــرده اس ــام ک ــام داد«، اع را انج

ــارزه در  ــن مب ــر اســاس گفتــه همیــن مقــام، ای کــه ب
هنــگام اعــام خبــر فقــط در ســطح یــک میلیــون 

هکتــار بــوده آن هــم در شــرایطی کــه ســازمان 
ــه  ــه ای نســبت ب ــی نام بازرســی کشــور ط

ــای  ــگل ه ــات جن ــروز شــدید آف ب

گزارشی کوتاه از بعضی مبالغه گویی ها ؛گزارشی کوتاه از بعضی مبالغه گویی ها ؛

در البه الی وعده های فراوان غیر عملیدر البه الی وعده های فراوان غیر عملی
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ــر مــی نویســد و آن را اعــام  ــه وزی ــی نامــه ای ب هیرکان
عمومــی مــی کنــد.

ــش ســطح  ــر از افزای ــر خب ــای وزی در 1401/8/13، آق
ــه 100  ــی ب ــار کنون ــه ای از 25 هــزار هکت کشــت گلخان
هــزار هکتــار تــا پایــان ســال آینــده مــی دهــد کــه هــر 
ــدار  ــن مق ــداث ای ــرای اح ــده ب ــر ش ــل ذک ــد دالی چن
ســطح کشــت گلخانــه ای بســیار منطقــی و موجــه اســت 
ــه افزایــش دامنــه ریســک ســرمایه  ــا توجــه ب و طــرح، ب
ــارات الزم  ــود اعتب ــاورزی و کمب ــش کش ــذاری در بخ گ
حتــی بــرای امــور جــاری در ایــن بخــش، طرحــی 
ــه  ــیار مبالغ ــم، بس ــی رق ــت ول ــروری اس ــمند و ض ارزش
ــی و  ــای داخل ــذاری ه ــرمایه گ ــت س ــا واقعی ــز و ب آمی
ــت  ــاورزی مطابق ــی- در کش ــژه خارج ــه وی ــی - ب خارج
نــدارد، ضمــن اینکــه دکتــر ســاداتی نــژاد در ایــن خبــر 
ــه اســتفاده از تکنولــوژی هــای روز دنیــا اشــاره کــرده؛  ب
تکنولــوژی هایــی کــه فعــا بــا وجــود تحریــم هــا دور از 

ــتند.  ــترس هس دس

ضمــن اینکــه هنــوز پــس از گذشــت 3 مــاه )13 آبــان 
تــا امــروز( هیــچ گزارشــی در مــورد پیشــرفت ایــن برنامــه 
کــه گفتــه شــده از اولویــت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی 

اســت انعــکاس نیافتــه.

ــز و  ــه آمی ــای مبالغ ــرح ه ــن ط ــر ای ــق دیگ از مصادی
ــوالت  ــوان »محص ــن عن ــه ای ــوان ب ــی ت ــی م ــر عمل غی
ــی  ــه م ــت اضاف ــوی کش ــه الگ ــده ب ــال آین ــی از س باغ
شــوند« در 1401/8/11 اشــاره کــرد. ایــن خبــر را رئیــس 
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج اعــام مــی کنــد. 
البتــه اجــرای الگــوی کشــت در زراعــت بــه ایشــان کــه 
ــی  ــاال م ــده و ح ــول ش ــت مح ــری اس ــز دیگ کارش چی
خواهنــد بــدون بررســی اجــرای الگــوی کشــت در عرصــه 
ــه در  ــز ک ــئولیت را نی ــن مس ــون، ای ــی تاکن ــای زراع ه
ــت  ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــت ب ــوی کش ــرح الگ ــن ط مت
ــه  ــت ک ــی اس ــر در حال ــن خب ــام ای ــد. اع ــی کنن اجرای
معاونــت باغبانــی ســکوت کــرده و در عیــن حــال، هنــوز 
معایــب اجرایــی و میــزان اســتقبال کشــاورزان از الگــوی 
ــری و  ــس سراس ــرای آن دو کنفران ــه ب ــی ک کشــت زراع
دههــا نشســت در ســطح اســتان هــا برگــزار شــده اســت 

مشــخص نشــده.

در خبــر مبالغــه آمیــز دیگــری مبنــی بــر اینکــه »تمــام 
اراضــی کشــاورزی کشــور تــا پایــان کار دولــت ســیزدهم 
ــه  ــوای س ــر از ق ــای وزی ــوند« آق ــی ش ــند م ــب س صاح
گانــه بــه خصــوص مجلــس، طلــب همــکاری و همراهــی 

کــرده اســت.

بــه عبارتــی ایــن طــرح کــه از ســال 1310 یعنــی 90 
ــده و  ــب ش ــون تصوی ــک قان ــوان ی ــه عن ــش ب ــال پی س
هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت قــرار اســت در کمتــر از 

3 ســال اجرایــی و عملــی شــود! 

آخریــن نمونــه از اخبــاری کــه اجــرا و تحقــق آن جــزء 
ــور  ــی کش ــات اجتماع ــام طبق ــگان در تم ــای هم آرزوه

ــارد  ــک میلی ــت ی ــت کاش اس
ــع  درخــت اســت کــه در واق
ــت  ــی اس ــت مل ــک نهض ی
و اگــر در حــد 70 درصــد 
هــم اجــرا شــود، مــی 
ــن  ــی از بزرگتری ــد یک توان
تاریخــی  دســتاوردهای 
کشــاورزی کشــور باشــد 

ــه  ــژاد ب ــاداتی ن و از دکترس
یــادگار باقــی بمانــد، امــا 

اجــرای آن بــه مــردم، نیروهای 
نظامــی و ســتادی، رســانه هــا 

ــول  ــاد مح ــردم نه ــای م ــمن ه و س
شــده کــه ترکیبــی از نهادهــای دولتــی و 

غیــر دولتــی و نیازمنــد یــک بســیج ملــی بــا همــکاری همــگان 
ــت.  ــوض اس ــاری باع ــای اعتب ــک ه و کم

مشــروح ایــن خبــر در 1401/10/28 انعــکاس یافتــه و شــاهد 
ــک  ــب ی ــه و در قال ــک وزارتخان ــت در ی ــه دو معاون هســتیم ک
پروتــکل یــا تفاهــم نامــه اجرایــی 10 هــزار هکتــار توتســتان را 
بــرای تحقــق برنامــه کاشــت یــک میلیــارد درخــت امضــا مــی 

کننــد!

 ایــن شــیوه اعــام برنامــه هــای یکبــاره و بــدون تشــریح و 
توضیــح، بــه بعضــی نماینــدگان کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
ــیون  ــس کمیس ــگری رئی ــه عس ــه، چنانچ ــری یافت ــز تس نی
کشــاورزی در ســفر خــود بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان در 
1401/11/1 اعــام کــرده: »توســعه باغــات مــوز در سیســتان 
ــد.«  ــی کن ــاز م ــی نی ــوز ب و بلوچســتان، کشــور را از واردات م

ــه  ــد ک ــادآور ش ــگری ی ــای عس ــه آق ــد ب ــورد بای ــن م در ای
قــدر مســلم »توســعه باغــات مــوز در سیســتان و بلوچســتان« 
ــه  ــوز« اســت کــه البت ــازی کشــور از واردات م ــی نی همــان »ب

همــه مــی داننــد!

مــوارد متعــدد دیگــری از ایــن برنامــه هــا هســت کــه شــاید 
بــرای ایجــاد امیــدواری میــان مــردم و کشــاورزان و یــا جلــب 
ــن  ــا حس ــور ب ــاورزی کش ــت از کش ــئوالن در حمای ــر مس نظ
نیــت تمــام اعــام مــی شــوند ولــی اگــر ایــن وعــده هــا عملــی 
نشــوند، مخاطبــان، مــردم، بهــره وران و کســانی کــه در آرزوی 
ایــن تصمیمــات ســازنده و سرنوشــت ســاز بــرای کشــاورزان و 
کشــاورزی کشــور هســتند چــه قضاوتــی مــی کننــد؟ آیــا طــرح 
ایــن مســائل بــرای ایجــاد دلخوشــی کاذب و ناپایــدار اســت یــا 

اجــرای امــوری حیاتــی و تاریخــی؟

ــی را  ــر طرح ــوان ه ــی ت ــذ م ــه روی کاغ ــت ک ــی اس بدیه
ــی  ــه نظــر برســد، ول ــی هــم خــوب و درســت ب نوشــت و خیل
ــا  ــز آنه ــت آمی ــرای موفقی ــا اج ــذی ت ــای کاغ ــرح ه ــان ط می

ــود دارد. ــادی وج ــی زی ــه خیل فاصل

ــوار  ــه دی ــت اینک ــر دور داش ــد از نظ ــه نبای ــت، آنچ در نهای
وعــده هــای عملــی نشــده در پیــش روی افــکار عمومی هوشــیار 
جامعــه آنــان را بــه ورطــه بدبینــی، ناامیــدی، بــی اعتمــادی و 
اعتــراض مــی کشــاند و اگــر اعتمــاد از دســت رفــت، بازســازی 

آن بســی دشــوار و حتــی »نشــدنی« مــی نمایــد. 

مدیر مسئول
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شامره 252

دی 1401

ــازار مــرغ و  ــه شــبانه روزی نتوانســت ب ــاش مجدان ــی و ت ــارات کاف ــه رغــم اختی وزارت جهــاد کشــاورزی ب
تخــم مــرغ را بــه خوبــی تنظیــم کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از زبــده تریــن کارشناســان و صاحــب 
نظــران صنعــت مرغــداری بــا تجــارب عملــی و ســوابق ســازنده در ایــن عرصــه، مدیریــت معاونــت امــور دام را 
بــر عهــده دارد و از هیــچ گونــه مســاعی بــرای حــل مشــکل مرغــداران و تنظیــم بــازار ایــن دو کاالی اساســی 
فروگــذار نکــرده اســت، ولــی اصــوال معادلــه رضایــت مصــرف کننــدان تــوأم بــا حاشــیه ســود هــر چنــد انــدک 
بــرای مرغــداران معادلــه پیچیــده ای اســت کــه حــل آن بــه گونــه ای کــه قیمــت گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ 
هــم بــرای مــردم منصفانــه و مناســب باشــد و هــم مرغــداران زیــان نکننــد همــواره مســئله ســاز بــوده اســت. 
حــل ایــن مســئله پیچیــده وقتــی کــه دولــت بــه عنــوان یــک متغیــر تعییــن کننــده وارد مکانیــزم و ســاز و کار 

بــازار مــی شــود بســیار دشــوارتر و چــه بســا زیــان آور خواهــد بــود.

طــی دو مــاه گذشــته مرغــداران گوشــتی زیــان دیــده انــد و بــه دلیــل افزایــش تولیــد و نبــود صادرات آســان و 
منظــم و عرضــه فــراوان در بــازار نتوانســته انــد ایــن مــاده پروتئینــی پــر مصــرف را بــا قیمــت مصــوب 63 هــزار 
تومــان عرضــه کننــد. ایــن قیمــت بــه رغــم تاییــد و تــاش وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای تثبیــت آن،  میــان 
48 تــا 52 هــزار تومــان و در مقاطــع مختلــف حتــی کمتــر، بــه بــازار عمــده فروشــی عرضــه شــد و در ســطح 
فروشــگاه هــا و واحدهــای صنفــی و میادیــن میــوه و تــره بــار هــم  بــا نوســان و در مقاطعــی حداکثــر 52 هــزار 

و 700 تومــان بــه وفــور عرضــه شــده اســت.

در حــال حاضــر، مرغــداران بــه ویــژه گوشــتی هــا زیــان مــی دهنــد و بــه شــدت ناراضــی هســتند و گرچــه 
ــد و واکنشــی از خــود نشــان نمــی  ــا وزارت جهــاد کشــاورزی ســکوت کــرده ان ــرای همــکاری ب ــه و ب فداکاران
دهنــد ولــی قابــل پیــش بینــی اســت کــه اگــر وضــع بــه همیــن شــکل ادامــه یابــد حرکــت هــای اعتراضــی 
خــود را آغــاز کننــد. از ســوی دیگــر مرغدارانــی کــه بــا مشــکل تامیــن نقدینگــی مواجــه هســتند نمــی تواننــد 
بــرای ادامــه تولیــد و جوجــه ریــزی، بیــش از ایــن تــاب آورنــد و تردیــدی نیســت کــه در آینــده ای نــه چنــدان 
دور و در آســتانه نــوروز کــه بــه فاصلــه چنــد روز مــاه رمضــان هــم شــروع مــی شــود، بــا کمبــود وگرانــی شــدید 

گوشــت مــرغ مواجــه شــویم.

در چنیــن شــرایطی، بــه رغــم حســن نیــت و تاش مــداوم وزارتخانــه در قالــب قــرارگاه و چارچوب دیپلماســی  
ــش،  ــوع پرس ــس، موض ــت مجل ــن اس ــی رود و ممک ــوال م ــر س ــاورزی زی ــاد کش ــی، وزارت جه ــت غذای امنی
ــاد کشــاورزی و  ــه وزارت جه ــا اینک ــد پرســید ب ــا بای ــد، ام ــر را مطــرح کن ــی اســتیضاح وزی بازخواســت و حت
معاونــت امــور دام در میــدان و صحنــه اســت و بــرای افزایــش قیمــت گوشــت مــرغ، مــداوم از طریــق رســانه 
هــا از مــردم مــی خواهــد مــرغ بیشــتری خریــداری کننــد کــه البتــه بــی تاثیــر هــم نبــوده، چــرا وضــع تنظیــم 

تولیــد و بــازار اینگونــه اســت؟ 

ــازار کشــور  ــا اصــوال در هــم ریختگــی اقتصــاد و ب ــا ایــن وضــع ناشــی از کاســتی هــای اجرایــی اســت ی آی
شــرایطی فراهــم کــرده اســت کــه کاری از دســت وزارتخانــه هــم برنمــی آیــد؟ چــه بایــد کــرد و راهــکار اصلــی 
چیســت؟ چــه تدابیــری بایــد اتخــاذ کــرد کــه بــا جهــش قیمــت غیــر متعــارف و غیــر منطقــی در ایــام پیــش رو 

و ایــن بــار بــا گرانــی بیــش از حــد و بــه زیــان مــردم مواجــه نشــویم؟

در چنیــن شــرایطی دولــت بایــد نامحســوس، بــه آرامــی و تدریجــی خــود را از عرصــه تولیــد و بــازار عقــب 
بکشــد و در عیــن حــال بــه صــورت هــم زمــان، بــه عنــوان یــک خریــدار عمــده و در مقاطعــی عرضــه کننــده 
عمــده گوشــت مــرغ موقعیــت خــود را حفــظ و بــرای مصــرف بیشــتر ایــن مــاده پروتئینــی بســیار ارزان قیمــت، 

مســتمراً تبلیــغ و ترویــج نمایــد. 

• این مطلب در تاریخ دوم دی ماه نوشته و در »کاج پرس« منتشر شده است.

منصور انصاری

مرغداران ناراضی از سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ و تخم مرغمرغداران ناراضی از سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ و تخم مرغ
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ــان  ــتان خراس ــیتاکه« در اس ــارچ »ش ــرورش ق  پ
ــد  ــه رش ــته ب ــال گذش ــی، دو س ــی یک ــوی ط رض
ــن  ــق ای ــا رون ــت ام ــه اس ــت یافت ــمگیری دس چش
صنعــت پرســود، نیازمنــد حمایــت، آگاهی بخشــی و 
البتــه معرفــی و فرهنگســازی بــرای مصــرف بیشــتر 
ایــن مــاده پرخاصیــت خوراکــی و افزایــش تقاضــای 

ــازار اســت. آن در ب

ــی از  ــای مختلف ــام ه ــا ن ــه ب ــیتاکه، ک ــارچ ش ق
ــوط  ــت بل ــارچ درخ ــیاه، ق ــگل س ــارچ جن ــه ق جمل
ــارچ ســیاه چینــی نیــز شــناخته مــی شــود  ــا ق و ی
العــاده  و خــارق  محبــوب  قارچ هــای  از جملــه 
ــی  ــته و بوم ــه برخاس ــت ک ــان اس ــک( جه )اگزوتی

ــت. ــرقی اس ــیای ش آس

شــیتاکه یکــی از پرطرفدارتریــن گونه هــای قــارچ  
خوراکــی در سراســر دنیــا اســت کــه در واقــع بومــی 
کشــورهایی نظیــر چیــن و ژاپــن اســت. ایــن گونــه 
قــارچ بــه واســطه طعــم مطلــوب و فوایــد متنوعــی 
کــه بــرای ســامت انســان دارد، ظــرف مــدت 
ــه   ــی دســت یافت ــه محبوبیــت باالی ــاه ب ــی کوت زمان
اســت کــه از جملــه مهمتریــن خــواص آن می تــوان 
ــت سیســتم  ــا ســرطان، تقوی ــارزه ب ــت مب ــه قابلی ب
ایمنــی و همچنیــن تضمیــن ســامت قلــب اشــاره 

کــرد.

یکــی از دالیلــی کــه ایــن قــارچ مــورد توجــه قــرار 
ــه  ــی اکســیدانی آن اســت، ک ــت آنت ــه، خاصی گرفت
ــای  ــی باکتری ه ــردن برخ ــن ب ــی از بی ــی توانای حت

فعــال دهــان را نیــز دارد.

* رویشگاه ها و خواص شیتاکه

قارچ شیتاکه خراسان رضوی، قارچ شیتاکه خراسان رضوی، 

گنجی خوراکی با سهم اندک از سفره هاگنجی خوراکی با سهم اندک از سفره ها

80درصــد تولیــد ایــن قــارچ در ژاپــن و مابقــی آن در کشــورهای 
ــارچ دارای  ــن ق ــرد؛ ای ــی گی ــورت م ــادا ص ــکا و کان ــن، آمری چی
ســاقه و کاهــک قهــوه ای رنــگ و لکه هــای ســفید بــر روی ســطح 
کاهــک اســت کــه در واقــع محــل باز شــدن کاهــک و جداشــدن 

آن از پایــه اســت.

قــارچ شــیتاکه دارای عطــر بســیار مطبــوع و طعمــی شــبیه بــه 
ــناخته  ــی ش ــای خوراک ــن قارچه ــزو لذیذتری ــت و ج ــت اس گوش
شــده جهــان اســت. ایــن قــارچ بــه صــورت تــازه و خشــک قابــل 
اســتفاده اســت و از جملــه ویژگی هــای جالــب ایــن قــارچ قابلیــت 
تبدیــل شــدن خشــک آن بــه تــازه، در کمتــر از نیــم ســاعت قبــل 

از مصــرف اســت.

ــن  ــمندی از پروتئی ــع ارزش ــه منب ــر اینک ــاوه ب ــارچ ع ــن ق ای
اســت دارای انــواع امــاح معدنــی نظیــر منیزیــم، منگنــز، فســفر، 
پتاســیم، روی و انــواع ویتامین هــای خانــواده B اســت، کــه نقــش 

ــد. ــدن و رفــع خســتگی دارن ــرژی ب ــری در تامیــن ان موث

ــر  ــاوه ب ــه ع ــت ک ــن D2اس ــی از ویتامی ــی غن ــیتاکه، منبع ش
ــع  ــار مناب ــی، در کن ــدرت بدن ــردن ق ــاال ب ــدی آن در ب نقــش کلی
و  اســتخوان ها  تقویــت  باعــث  غذایــی  رژیــم  در  کلســیمی 

نیــز می شــود. از پوکــی اســتخوان ها  جلوگیــری 

ــه  ــت بلک ــترول اس ــد کلس ــود فاق ــا خ ــه تنه ــیتاکه ن ــارچ ش ق
ــن« کــه مهــار کننــده تولیــد  ــه دلیــل وجــود ترکیــب »اریتیدی ب
کلســترول اســت و بتوگلوکان هــای خــاص کــه در کاهــش ســطح 
کلســترول موثرنــد، نقــش موثــری در کاهــش فشــار خــون و میزان 
ــاکارید  ــی س ــیتاکه دارای »پل ــون دارد؛ ش ــد در خ ــترول ب کلس
ــدن  ــال شــدن سیســتم ایمنــی ب ــان« اســت کــه ســبب فع لنتین

می شــود.

ــرطان  ــان س ــرای درم ــن ب ــن و ژاپ ــر چی ــورهایی نظی در کش
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درکنــار شــیمی درمانــی از فــرم تزریقــی شــیتاکه نیــز اســتفاده می شــود. 
ــی آن  ــش درمان ــه نق ــوان ب ــارچ می ت ــن ق ــای ای ــن ویژگی ه از خاص تری
در درمــان HPV یــا زگیــل تناســلی اشــاره کــرد کــه امــروزه مطالعــات و 
تحقیقــات گســترده ای در خصــوص یافتــن راه درمــان بــرای ایــن بیمــاری 

ــرد. ــورت می گی ص

ــار  ــان ســرطان در کن ــرای درم ــن ب ــن و ژاپ ــر چی در کشــورهایی نظی
ــود. از  ــتفاده می ش ــز اس ــیتاکه نی ــی ش ــرم تزریق ــی، از ف ــیمی درمان ش
ــی آن  ــش درمان ــه نق ــوان ب ــارچ می ت ــن ق ــای ای ــن ویژگی ه خاص تری
در درمــان HPV یــا زگیــل تناســلی اشــاره کــرد کــه امــروزه مطالعــات و 
تحقیقــات گســترده ای در خصــوص یافتــن راه درمــان بــرای ایــن بیمــاری 

ــرد. ــورت می گی ص

ــا  ــوب در جنگله ــای چ ــر روی بقای ــی ب ــرایط طبیع ــارچ در ش ــن ق ای
ــار  ــای به ــد و طــی فصله ــی کن ــوط رشــد م ــای بل ــگل ه ــژه جن ــه وی ب
ــارچ در  ــن ق ــی ای ــورد، ول ــم می خ ــه چش ــا ب ــطح جنگله ــز در س و پایی
ــا  ــالن ها و ی ــم در س ــت متراک ــورت کش ــه ص ــده و ب ــرل ش ــرایط کنت ش
گلخانه هــای اختصاصــی پــرورش قــارچ نیــز در تمــام فصــول ســال قابــل 

ــت. ــل آوری اس ــت و عم کش

ــف،  ــه مختل ــید آمین ــوع اس ــیتاکه از 18ن ــود در ش ــای موج پروتئین ه
ــن  ــه ضــروری تشــکیل شــده اســت؛ ای ــه اســیدهای آمین ــه کلی از جمل
مــوارد در نســبت هایی یافــت می شــود کــه منطبــق بــر نیازهــای غذایــی 
ــک  ــیتاکه ی ــا ش ــده ت ــبب ش ــژه س ــت وی ــن خصوصی ــت. ای ــان اس انس
مکمــل غذایــی ایــده آل بــرای کســانی باشــد کــه از رژیــم غذایــی بــدون 

گوشــت پیــروی مــی کننــد.

* پرورش شیتاکه در سایه صبر

خراســان رضــوی، کــه در زمینــه تولیــد و پــرورش قــارچ جزو اســتانهای 
برتــر کشــور اســت و در حــوزه کشــت گیاهــان دارویــی نیــز مقــام برتــر 
را داراســت، در حــوزه پــرورش قارچهــای دارویــی از جملــه شــیتاکه هــم، 
اگرچــه مــدت زیــادی از وارد شــدنش بــه ایــن عرصــه نمــی گــذرد، مســیر 
رشــد را در مــدت کمــی پیمــوده اســت و اکنــون در زمینــه تولیــد ایــن 
ــا مصــرف  محصــول رتبــه باالیــی دارد، اگرچــه از نظــر آشــنایی مــردم ب

آن و نیــز رونــق بــازار ایــن قــارچ در ابتــدای راه اســت.

* خراسان رضوی، بزرگترین تولیدکننده شیتاکه ایران

مســول امــور قــارچ هــای خوراکــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان 
رضــوی گفــت: ایــن اســتان بــا تولیــد ســالیانه حــدود 9تن قــارچ شــیتاکه، 
بزرگتریــن تولیــد کننــده ایــن گونــه قــارچ در کشــور اســت. وحیدآفــاق 
بیــان کــرد: ایــن حجــم از تولیــد توســط تنهــا 2واحــد تولیــدی فعــال در 

ایــن بخــش صــورت می گیــرد.

وی اظهــار کــرد: بســتر کشــت ایــن قــارچ نیــز تولیــد داخــل اســتان 
اســت کــه تیــم تولیدکننــده، جــزو موفق تریــن واحدهــای تولیــد بســتر 
ــدی  ــت محصــوالت تولی ــاال و باکیفی ــد ب کشــت در کشــور اســت و تولی

ــت. ــد اس ــن واح ــارز ای ــای ب ــه ویژگی ه ــل از آن از جمل حاص

ــاالی ایــن  ــه ارزش غذایــی و دارویــی ب ــا توجــه ب ب
محصــول و میــزان تقاضــای ایــن محصــول در کشــور 
ــد و  ــعه هدفمن ــد و توس ــوار رش ــورهای همج و کش
برنامه ریــزی شــده ایــن محصــول بــا در نظــر گرفتــن 
تعــادل میــان عرضــه و تقاضــا ایــن محصــول در جهت 
تامیــن امنیــت غذایــی، ایجــاد اشــتغال و درآمــد زایــی 

ــود. ــه می ش توصی

ارزش غذایــی و  بــه  بــا توجــه  ادامــه داد:  وی 
دارویــی بــاالی ایــن محصــول و میــزان تقاضــای ایــن 
ــد و  ــوار رش ــورهای همج ــور و کش ــول در کش محص
توســعه هدفمنــد و برنامه ریــزی شــده ایــن محصــول 
بــا در نظــر گرفتــن تعــادل میــان عرضــه و تقاضــا ایــن 
ــاد  ــی، ایج ــت غذای ــن امنی ــت تامی ــول در جه محص

ــود. ــه می ش ــی توصی ــد زای ــتغال و درآم اش

ــال در  ــای فع ــی از واحده ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــارچ را دارد،  ــن ق ــت ت ــد هش ــت تولی ــتان ظرفی اس
ــه  ــد دارد ک ــن تولی ــک ت ــز ی ــر نی ــزود: واحــد دیگ اف
هــر 2واحــد مذکــور، نیــاز کشــور را تامیــن می کننــد.

وحیــد آفــاق بیــان کــرد: ایــن 2واحــد بــرای پنــج 
نفــر بــه صــورت مســتقیم ایجــاد اشــتغال کرده اســت.

ــن محصــول منحصــر  وی در خصــوص صــادرات ای
ــه فــرد بیــان کــرد: میــزان صــادرات بســیار انــدک  ب
ــن  ــال ای ــرورت ارس ــه ض ــه ب ــا توج ــرا ب ــت زی اس
محصــول بــه صــورت هوایــی، هزینــه بــار و صــادرات 
ــدارد. ــه الزم را ن بســیار گــران تمــام می شــود و صرف

ــان  ــاورزی خراس ــاد کش ــی جه ــور باغبان ــر ام مدی
ــا  رضــوی افــزود: در ایــن راســتا برنامه ریــزی  شــده ت
ســرانه مصــرف قــارچ خوراکــی در میــان خانوارهــای 

اســتان افزایــش پیــدا کنــد.

جعفــری ادامــه داد: بیــش از 90درصــد قــارچ 
تولیــدی اســتان خراســان رضــوی از نــوع »دکمــه ای« 
ــرد آن در  ــه دلیــل تنــوع مصــرف و کارب اســت کــه ب
ــد  ــزان تولی ــن می ــه ای ــا ب ــب غذاه ــز اغل ــت و پ پخ

می شــود.

ــا  ــا، وی ب ــل از ایرن ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
ــی  ــارچ خوراک ــد ق ــه تولی ــت مقول ــه اهمی ــاره ب اش
ــن  ــی و همچنی ــتغال زایی، ارزش غذای ــل اش ــه دلی ب
ــد  ــرای تولی ــول ب ــن محص ــاالی ای ــادی ب ارزش اقتص
کننــدگان، افــزود: بــا هــدف رفــع موانــع تولیــد و رفــع 
چالش هــای فــرآوری تولیــد قــارچ خوراکــی، حمایــت 

ــن حــوزه تولیــدی در حــال انجــام اســت. از ای
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حشرات به عنوان یک منبع پروتئینی جایگزین حشرات به عنوان یک منبع پروتئینی جایگزین 
پایــداری  نگرانــی در مــورد  آنجایــی کــه  از 
ــال  ــان در ح ــر جه ــوراک دام در سرتاس ــع خ مناب
رشــد اســت، صنعــت خــوراک جهــان و همچنیــن 
ــن  ــای ای ــه ه ــین آالت و کارخان ــازندگان ماش س
صنعــت شــروع بــه کشــف مســیر جدیــدی کــرده 
انــد. بــه طــور خــاص، اســتفاده از منابــع پروتئیــن 
جایگزیــن در تغذیــه دام از زوایــای مختلــف مــورد 
ــاوری و  ــم از نظــر فن ــرد: ه ــی گی ــرار م بررســی ق

ــات. ــه حیوان ــر تغذی ــم از نظ ه

 

بــا توجــه بــه تقاضــای بــاالی گوشــت توســط جمعیــت روزافــزون جهــان و تأثیــرات ناشــی از 
آن بــر محیــط زیســت، توســعه جایگزین هــای گوشــت یــا پــودر ماهــی در حــال تبدیــل شــدن 
بــه یــک زمینــه تحقیقاتــی هیجان انگیــز و مهــم اســت. امــروزه دو فرآینــد صنعتــی پیشــرفته 
وجــود دارد کــه بــرای اســتخراج پروتئیــن از الرو اســتفاده مــی شــود. یکــی از آنهــا بــه عنــوان 
ــرس پیچــی  ــی از الرو در پ ــتخراج چرب ــامل اس ــه ش ــود ک ــی ش ــناخته م ــرآوری خشــک ش ف
ــن اســت. روش دوم  ــر پروتئی ــد پ ــاز جام ــی از ف ــاز چرب ــن و جداســازی ف ــد آســیاب روغ مانن
فــرآوری مرطــوب نامیــده مــی شــود کــه در 
آن فازهــای مایــع، جامــد و چربــی الروهــای 
پیــش آســیاب شــده توســط یــک دکانتــر 3 
فــاز جــدا مــی شــوند. ســپس فــاز مایــع کــه 
هنــوز حــاوی پروتئیــن اســت، تبخیــر شــده و 

بــه فــاز جامــد اضافــه مــی شــود.

 

Insects as an alternative protein source (2022-11-11)  
 

As concerns about sustainability are growing worldwide, the international 
feed industry, and also manufacturers of machines and plants for this 
industry, has started to explore a new path. In particular, the use of 
alternative protein sources in animal nutrition is examined from different 
angles: both in terms of technology and animal nutrition.

    Photos: Amandus Kahl
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یکــی از شــرکت هــای معــروف بیــن المللــی ســازنده ماشــین آالت در ایــن بخــش، مفهــوم کامــل ایــن 
فرآیندهــای اصلــی را بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای کارخانــه ارائــه مــی دهــد. ایــن  فراینــد شــامل پذیــرش 
الروهــا - بیشــتر در جعبــه هــای پــرورش بــا الیــه بســتر - و پیــش تمیــز کــردن مــورد نیــاز اســت. پــس از 

تمیــز کــردن الروهــا، جداســازی آنهــا انجــام مــی شــود کــه شــامل کشــتن الرو بــا بخــار دادن اســت.

ــا پیــش  ــا ب ــا خشــک کــردن و اســتخراج در پــرس پیــچ ی ــا ب ــه ی ــی، ایــن مرحل ــه روش انتخاب  بســته ب
آســیاب و جداســازی فــاز در دکانتــر دنبــال مــی شــود. متعاقبــاً، فازهــای جامــد بــا پروتئیــن بــاال، در صــورت 
لــزوم، ریــز آســیاب مــی شــوند و ســپس مــی تــوان آنهــا را بســته بنــدی کــرد یــا بــرای مثــال، مســتقیماً در 
یــک خــط تولیــد خــوراک پاییــن دســتی مصــرف شــود. فـــــاز چربــی یــا روغنــی کــه از الروهــا بــه دســت 
ــه عنــوان منبــع انــرژی در خـــــوراک دام  مــی آیــد نیــز مــی توانــد قبــل از فــروش روغــن یــا اســتفاده ب

خالــص شــود. 

  

تجهیــزات ایــن شــرکت نــه تنهــا بــرای پــردازش الرو، بلکــه بــرای تهویــه بســتر الرو جــدا شــده اولیــه و 
فـِـراس *)Frass(  بــا اســتفاده از »آســیاب پلــت قالــب تخــت« کــه قبــا امتحــان شــده و جــواب داده اســت 
ــا مخلــوط کــردن نیتــروژن،  ــرد دارد. در ایــن فرآینــد، پلــت هــای کــود و نرم کننده هــای خــاک ب نیــز کارب

فســفات و پتاســیم )NPK( در بســتر و فــرس تولیــد می شــوند.

*فــراس یــک محصــول جانبــی حاصــل از پــرورش حشــرات اســت کــه از مــواد اولیــه مصــرف شــده، مدفوع 
حشــرات و کوتیکــول تشــکیل و در بســتر پــرورش باقــی مــی مانــد.  ایــن محصــول اخیــراً بــه عنــوان یــک 
کــود بالقــوه در چشــم انــداز »اقتصــاد دایــره ای« )Circular Economy( بــه معنــی مدلــی از تولیــد و مصــرف، 
شــامل بــه اشــتراک گــذاری، اجــاره، اســتفاده مجــدد، تعمیــر، نوســازی و بازیافــت مــواد و محصــوالت موجــود 

تــا حــد امــکان، مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.

ــا موفقیــت در صنعــت  ــه ب ــزات، بیــش از 140 ســال اســت ک ــن تجهی برخــی شــرکت هــای ســازنده ای
ــکاری  ــد. هم ــی برن ــود م ــده س ــات ش ــد و اثب ــای تولی ــترده فراینده ــف گس ــوده و از طی ــال ب ــوراک فع خ
علمــی نزدیــک بــا انجمــن بیــن المللــی تحقیقــات فنــاوری خــوراک )IFF( براونشــوایگ باعــث شــده کــه ایــن 
موسســات نــه تنهــا آزمایــش هــای عملــی را در شــرایط واقعــی تولیــد انجــام دهنــد، بلکــه بســتری بــرای 

ــد. ــه کنن ــرورش حشــرات ارائ ــای پ ــن یافته ه ــورد آخری ــات در م ــادل منظــم اطاع تب

تهیه و تنظیم: حجت اله انصاری)جابری(       
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تجزیه و تحلیل: 

تغذیه طیور بومی با »الرو حشرات«تغذیه طیور بومی با »الرو حشرات«
بــر اســاس تحقیقــات جدیــد در شــرق آفریقــا، خــوراک دام هــای مبتنــی بــر حشــرات مــی تواننــد بــا 
موفقیــت و مقــرون بــه صرفــه جایگزیــن پــودر ماهــی بــدون بــه خطــر انداختــن عملکــرد رشــد پرنــدگان 

شــوند.

تیمــی از محققــان مرکــز بیــن المللــی فیزیولــوژی و بــوم شناســی حشــرات، نایروبــی و دانشــگاه کنیاتــا، 
کنیــا، عملکــرد رشــد مــرغ بومــی بهبــود یافتــه )IIC( را ارزیابــی کردنــد. پرنــدگان بــا جیــره هــای حــاوی 
 )Black Soldier Fly Larva: BSFL( ســطوح مختلــف گنجانــدن وعــده هــای غذایــی الرو مگــس ســیاه ســرباز

تغذیــه شــدند.

تولیــدات محصــوالت طیــور ســریعتر از ســایر محصــوالت 
ــد ــی یابن ــعه م ــتی توس گوش

طبــق گفتــهOECD، آنهــا ایــن کار یعنــی تغذیــه طیــور بــا الرو حشــرات را 
در زمینــه تولیــد طیــور انجــام دادنــد کــه تقریبــاً 45٪ از نیازهــای پروتئیــن 
ــی مــورد نیــاز در دهــه آینــده را تشــکیل مــی دهنــد. در کشــورهای  حیوان
جنــوب صحــرای آفریقــا، بــه دلیــل رشــد ســریع جمعیــت و قــدرت خریــد 
ــه ســایر  ــا ســرعت بیشــتری نســبت ب ــور ب بیشــتر، مصــرف محصــوالت طی
ــای  ــدود 80 درصــد از خانواره ــد. ح ــی یاب ــش م ــتی افزای محصــوالت گوش
روســتایی در کشــورهای در حــال توســعه طیــور نگهــداری مــی کننــد کــه 

IIC: improved indigenous chicken .ــرورش مــی دهنــد ــژاد شــده را پ ــاً IIC، مــرغ بومــی اصــاح ن عمدت

بــا ایــن حــال، از تولیــد IIC بــا بهــره وری پاییــن مشــخص مــی شــود کــه ایــن تولیــد، بــا چالــش هــای 
ــه شــده کــه 70٪ از کل هزینــه هــای تولیــد را شــامل مــی شــود  ــاالی خــوراک فرمول ناشــی از هزینــه ب

مواجــه اســت.

Insect-based feeds can successfully and cost-
effectively replace fish meal without compromising 
growth performance of birds, according to new 
research from East Africa.

Analysis: Feeding fly larvae to indigenous poultry (2022-11-16)

 Photo: Canva
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BSFL در جیره غذایی جوجه ها و پرورش دهندگان گنجانده شده است

بــه عنــوان جایگزینــی بــرای کنجالــه ماهــی گــران قیمــت در رژیــم غذایــی جوجــه هــا، نــرخ 
گنجانــدن وعــده غذایــی BSFL در ایــن مطالعــه شــامل مــوارد زیــر بــود:

0٪ )رژیم 0(، 5٪ )رژیم 1(، 10٪ )رژیم 2(، 15٪ )رژیم 3(، 20٪ )رژیم 4(

جیــره غذایــی بــرای شــروع کننــده هــا دارای حداقــل 2800 کیلوکالــری ME/kg و 18 درصــد 
پروتئیــن خــام بــود، در حالــی کــه جیــره هــای پــرورش دهنــده 2500 کیلــو کالــری ME/kg و 

15 درصــد پروتئیــن خــام داشــت.

ــرو )KALRO ( تهیــه و در  ــژاد کال در مجمــوع 315 جوجــه یــک روزه بومــی اصاح شــده از ن
یــک بســتر عمیــق *)deep litter( کــه در مرغــداری آمــاده شــده بــود، قــرار گرفتنــد و بــه مــدت 
ــي  ــد آزمایش ــي در 45 واح ــور تصادف ــه ط ــن و ب ــا توزی ــدند. آنه ــداری ش ــد نگه 7 روز در واح
توزیــع شــدند. بــرای هــر واحــد، یــک آبخــوری 4 لیتــری و فیــدر لولــه پاســتیکی ارائــه شــد.

ــرار  ــره ق ــه جی ــی از 5 برنام ــی در یک ــور تصادف ــه ط ــی ب ــد آزمایش ــر واح ــده در ه 63 پرن
گرفتنــد. بــرای مرحلــه شــروع، رژیــم غذایــی آغازیــن تجربــی بــه طــور آزاد بــرای یــک دوره 8 

ــی داده شــد. ــم غذای ــه آنهــا رژی ــا 18 ب ــه شــد. ســپس بیــن هفتــه هــای 9 ت ــه ای ارائ هفت

ــل  ــه و تحلی ــا تجزی ــق ب ــا در طــول تحقی ــزان بق ــدن و می ــش وزن ب مصــرف خــوراک، افزای
هزینــه- فایــده و بازگشــت ســرمایه بــرای ارزیابــی پیامدهــای اقتصــادی جایگزینــی پــودر ماهــی 

در جیــره مــرغ بــا کنجالــه BSFL مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ــه،  ــن مصــرف خــوراک روزان ــر میانگی ــی داری ب ــه طــور معن ــره ب ــه جی ــج نشــان داد ک نتای
ضریــب تبدیــل خــوراک و میانگیــن افزایش وزن 
روزانــه جوجــه هــا تأثیــر داشــت. حاشــیه ســود 
ــه ســود و بازگشــت  ــه ب ــص، نســبت هزین ناخال
 BSFL ــه ــا کنجال ــدگان ب ــه پرن ــرمایه در تغذی س

بــه طــور قابــل توجهــی متفــاوت بــود.

باالتریــن نســبت هزینــه-  فایــده 2.12 بــرای 
 BSFL پرندگانــی کــه بــا باالتریــن رژیــم غذایــی
ــه می شــوند ثبــت شــد  ــی 4( تغذی ــم غذای )رژی
ــر  ــی ب ــای مبتن ــد خوراک ه ــان می ده ــه نش ک
ــور  ــه ط ــت و ب ــا موفقی ــد ب ــرات می توانن حش
ــا  ــی ت ــودر ماه ــن پ ــه جایگزی ــه صرف ــرون ب مق
20٪ بــدون بــه خطــر انداختــن عملکــرد رشــد 

ــدگان شــوند. پرن

کنجالــه الرو حشــرات، بخــش مهمــی از 
تولیــد خــوراک طیــور اســت

تحقیــق  ایــن  نویســندگان  بنابرایــن، 
می گوینــد، کنجالــه BSFL می توانــد به عنــوان 
بخــش اساســی از تولیــد خــوراک طیــور بومــی 
IIC گنجانــده شــود، کــه بــه طــور بالقــوه هزینــه 
کل خــوراک را کاهــش می دهــد و در عیــن 

حــال تولیــد بهینــه را حفــظ و هزینــه گوشــت مــرغ و تخم مــرغ را کاهــش می دهــد.

اما آنها همچنین تاکید کردند که باید تاش های مهم و فراوانی برای ارزیابی 
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ــی  ــد چربی زدای ــد مانن ــرآوری جدی ــای ف تکنیک ه
کنجالــه BSFL انجــام شــود کــه می توانــد مشــخصات 
پروتئینــی الرو را بهبــود بخشــد و در نتیجــه بــا 
شــاخص هــای منفــی موثــر بــر ارزش غذایــی، 
ــای اقتصــادی  ــف شــده و مزای ــی تعری ســامت غذای

ــد. ــی کن ــه م ــور مقابل ــه طی کنجال

کنجالــه BSFL بــدون چربــی، همچنیــن خطــر 
اکســید شــدن لیپیــد را کاهــش مــی دهــد و امــکان 
ــب  ــردن مناس ــوط ک ــر و مخل ــی ت ــدگاری طوالن مان
محصــول را بــرای فرموالســیون بهینــه خــوراک فراهم 
مــی کنــد. محققــان مرکــز بیــن المللــی فیزیولــوژی 
و بــوم شناســی حشــرات، نایروبــی و دانشــگاه کنیاتــا 
ــدون  ــای BSFL ب ــن ه ــا روغ ــه ی ــه کنجال ــد ک افزودن

ــی شــوند. ــد از منظــر ایمنــی ارزیاب ــز بای ــی نی چرب

Deep Litter یا بستر عمیق 

ــز کنــم؟  ــه مرغــداری را تمی ــد هــر هفت ــا بای * آی
ــرای پــرورش  مــن در مــورد روش »بســتر عمیــق« ب

جوجــه یکــروزه بومــی شــنیده ام. آن چیســت؟

 ایــن یــک روش منظــم ولــی تقریبــاً فراموش شــده 
بــرای مدیریــت یــک گلــه کوچــک اســت! بــه جــای 
برداشــتن و تعویــض مکــرر بســتر مرغــداری، اجــازه 
می دهیــد کــود و مــواد بســتر در داخــل قفســه 
جمــع شــده و تجزیــه شــوند. ماننــد کمپوســت، 
ــل  ــرل عوام ــه کنت ــع ب ــد در واق میکــروب هــای مفی
بیمــاری زا کمــک مــی کننــد، بنابرایــن جوجــه هــا 

ــه بیمــاری هــا هســتند.  ــر مســتعد ابتــا ب کمت

ــت  ــتی مدیری ــه درس ــق را ب ــترهای عمی ــر بس اگ
ــای شــما کــف جــاذب، خشــک و  ــد، جوجــه ه کنی

پــر ماننــد پــرزدار بــرای لــذت بــردن بیشــتر و گلــه شــادتر و ســالم 
تــری بــا نیــاز بــه مراقبــت کمتــر خواهیــد داشــت. بعــاوه، تــا پاییــز 
یــا اوایــل بهــار، بــاغ شــما منبــع خوبــی از کمپوســت غنــی از مــواد 

مغــذی خواهــد داشــت. 

در اینجــا روش تهیــه بســتر عمیــق نــازک و بــه اصطــاح پوســته 
تخــم مرغــی آمــده اســت: بــا پخــش یــک الیــه 3 تــا 4 اینچــی از 
ــان  ــای گیاه ــرگ ه ــد. ب ــروع کنی ــس ش ــف قف ــز در ک ــتر تمی بس
بریــده شــده و یــا علــف خشــک، کاه و تراشــه هــای چــوب همگــی 

قابــل اســتفاده هســتند و خــوب جــواب مــی دهنــد.

ــود انباشــته شــده )بیشــتر در  ــه، از ک ــار در هفت ــک ب  حــدود ی
زیــر خــروس(، روی الیــه نــازک بســتری کــه فراهــم کــرده بودیــد 
پرتــاب کنیــد. همچنیــن، روزانــه یــک مشــت غــات خــورد شــده 
ــرای  ــه کنیــد، جوجه هــای شــما بســتر را ب ــا ضایعــات غــذا اضاف ی
ــه اســت را در آن  شــما هــم می زننــد و اکســیژن کــه الزمــه تجزی
جــای می دهنــد. اگــر هــر جــای بســتر، مــواد تــوده و قالــب شــده 
مشــاهده کردیــد، از چنــگک یــا چنــگال بــرای شکســتن تــوده هــا و 
توزیــع مجــدد رطوبــت اســتفاده کنیــد. تهویــه مطبــوع را حتــی در 
زمســتان نگــه داریــد. شــما نبایــد متوجــه بــوی آمونیــاک شــوید. 
ــواد بســتر بیشــتر و  ــد، م ــاک احســاس کردی ــوی آمونی ــر ب ــا اگ ام
همچنیــن بــرای افزایــش جــذب، مقــداری خــاک رس اضافــه کنیــد.

در طــول یــک ســال، بســتر بــه عمــق 8 تــا 12 اینــچ مــی رســد. 
هــاروی یوســری، )Harvey Ussery( کارشــناس طیــور در گلــه هــای 
طیــور کوچــک مقیــاس، توصیــه می کنــد کــه پاییــز یــا اوایــل بهــار 
ــواد  ــه م ــا هم ــردن قفســه اســت، ام ــز ک ــرای تمی ــی ب ــان خوب زم
ــروب  ــا میک ــد ب ــواد جدی ــح م ــرای تلقی ــد. ب ــذف نکنی ــتر را ح بس

هــای مفیــد ایجــاد شــده، یــک الیــه پایــه بگذاریــد. 

اگــر کمپوســت بســتر کــود کــه خــارج مــی کنیــد کامــًا تجزیــه 
شــده و بــی بــو اســت، مــی توانیــد آن را مســتقیماً در بســتر باغچــه 
ــده  ــه نش ــًا تجزی ــر، کام ــود تازه ت ــی از ک ــر بخش ــد و اگ کار کنی

اســت، آن را بــه یــک تــوده کمپوســت دیگــر اضافــه کنیــد.
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عصــاره دیــواره ســلولی *مخمــر بــه بهبــود ســودآوری کمــک مــی کنــد و ردپــای کربــن تولیــد جوجــه هــای گوشــتی را 
کاهــش مــی دهــد. عکــس: لکــس ســالوردا

* مخمــر صنعتــی بــرای تولیــد محصــوالت بیوشــیمیایی، پروتئین هــای نوترکیــب و پروتئیــن تک یاختــه، شــامل دو گونــه 
مشــهور ساکارومیســس ســرویزیه )Saccharomyces cerevisiae( و ساکارومیســس بــوالردی )Saccharomyces boulardii( اســت. ایــن  
میکروارگانیســم توســط فرآینــد جوانــه زدن تقســیم مــی شــود. خیلــی از پروتئیــن هــای مهــم کــه در بیولــوژی انســان کشــف 
شــده بودنــد بــرای اولیــن بــار بــه وســیله همولــوگ هایشــان در مخمرهــا تولیــد شــدند. ایــن پروتئیــن هــا شــامل پروتئیــن 

هــای ســیکل ســلولی، پروتئیــن هــای ســیگنالینگ و آنزیــم هــای پروتئینــی مــی باشــد.

                     

از آنجایــی کــه صنعــت دامــداری تــاش مــی کنــد ردپــای محیطــی خــود را در ایجــاد کربــن و گازهــای گلخانــه ای محــدود کنــد، 
شــواهد فزاینــده بــه نقشــی اشــاره دارد کــه راه حــل هــای تغذیــه ای مــی تواننــد در دســتیابی بــه چنیــن اهدافــی ایفــا کننــد.

مایکوتوکســین هــا چالشــی فزاینــده بــرای کشــاورزی جهانــی هســتند. آلودگــی مــواد غذایــی توســط ایــن ترکیبــات تولیــد 
ــات، بهــره وری مزرعــه و ســودآوری کلــی تجــارت  ــر کیفیــت محصــول و خــوراک، ســامت حیوان ــه طــور طبیعــی ب شــده ب
تأثیــر مــی گــذارد. بــرای مقابلــه بــا اثــرات مایکوتوکســین بــر تولیــد دام مــی تــوان از روش هــای مدیریتــی مختلفــی اســتفاده 
 YCWE: yeast( کــرد. یکــی از روش هــای اثبــات شــده، اســتفاده از محلول هــای تغذیــه ای ماننــد عصــاره دیــواره ســلولی مخمــر
cell wall extract(  اســت کــه بــرای اتصــال یــا جــذب مایکوتوکســین ها و حــذف آنهــا از دســتگاه گــوارش دام، قبــل از اینکــه 

فرصتــی بــرای ایجــاد آســیب جــدی داشــته باشــند، طراحــی شــده اند.

افزایش بازده جوجه های گوشتی و پایداری زیست محیطیافزایش بازده جوجه های گوشتی و پایداری زیست محیطی

 
Yeast cell wall extract 
contributes to an improved 
profitability and reduces the 
carbon footprint of broiler 
production. Photo: Lex Salverda
As the livestock industry tries to 
limit its environmental footprint, 
increasing evidence points to the 
role that nutritional solutions can 
play in meeting such targets.

Enhancing broiler output and
 environmental sustainability
 (2022-11-09)
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اگرچــه مقــاالت متعــددی در مــورد اســتفاده از YCWE در طــول چالــش هــای مایکوتوکســین منتشــر 
شــده اســت، ارزیابــی تأثیــر کلــی آن بــه عنــوان یک محلــول افزودنــی خــوراک برای کنتــرل مایکوتوکســین 
هــا اغلــب دشــوار اســت. بــرای افزایــش درک و مقایســه داده هــا از چندیــن مقالــه تحقیقاتــی، مــی تــوان 
یــک متاآنالیــز انجــام داد. متاآنالیــز بــه عنــوان مطالعــه ای توصیــف مــی شــود کــه نتایــج را در تحقیقــات 
ــه  ــد ک ــه می کن ــوی ارائ ــاری ق ــک روش آم ــرد ی ــن رویک ــد. ای ــی کن ــت م ــام، خاصــه و کمی ــی ادغ قبل
ــا نتایــج  ــه خواننــده اجــازه می دهــد ت نتایــج حاصــل از تحقیقــات گســترده تری را اســتخراج می کنــد و ب

مؤثرتــری را در مــورد یــک موضــوع بــه دســت آورد.

بــا اســتفاده از روش متاآنالیــز، دیگــران اثــرات مایکوتوکســین هــا را در تولیــد جوجــه هــای گوشــتی بــا و بــدون 
اســتفاده از YCWE )Mycosorb. Alltech. Inc.. KY( بــه عنــوان یــک اســتراتژی کاهش مایکوتوکســین بررســی کردند.

 اولیــن مطالعــه از نــوع خــود در تولیــد جوجــه هــای گوشــتی، متاآنالیــز شــامل 25 مطالعــه اســت کــه در 
11 کشــور بــا مجمــوع 10307 پرنــده انجــام شــده اســت. متاآنالیــز تأثیــر مایکوتوکســین هــا را بــر عملکــرد 
ــوراک  ــل خ ــب تبدی ــوراک )FI( ضری ــرف خ ــدن )BWG(، مص ــش وزن ب ــر افزای ــدگان از نظ ــی پرن و کارای
)FCR(، ضریــب کارایــی طیــور اروپایــی )EPEF( و تأثیــر مایکوتوکســین هــا بــر مــرگ و میــر پرنــدگان هــر 
ــی  ــه YCWE در طــول چالــش مایکوتوکســین مــورد ارزیاب یــک از ایــن پارامترهــا همچنیــن هنــگام تغذی
قــرار گرفــت. یــک نســخه کامــل از متاآنالیــز اخیــراً منتشــر شــده را مــی تــوان در Poultry  Science  یافــت.

نقش مایکوتوکسین ها و YCWE بر عملکرد جوجه های گوشتی

مصــرف خــوراک آلــوده بــه مایکوتوکســین توســط جوجــه هــای گوشــتی مــی توانــد منجــر بــه پیامدهای 
ــا ترکیــب داده هــای 25 مطالعــه منفــرد  ــز ب ــن متاآنالی ــج ای ــرای عملکــرد و ســامت شــود. نتای منفــی ب
ــد در  ــرف می کنن ــی مص ــه تنهای ــین ها را ب ــه مایکوتوکس ــتی ک ــای گوش ــه جوجه ه ــد ک ــان می ده نش
ــر  ــرم(، FCR  باالت ــر )217.2- گ ــی BWG  کمت ــور قابل توجه ــه ط ــده ب ــه ش ــدگان تغذی ــا پرن ــه ب مقایس
)0.12+( و افزایــش نــرخ مــرگ و میــر )+2.07%( داشــتند. کنتــرل رژیــم هــای غذایــی بــدون آلودگــی بــه 
مایکوتوکســین ایــن تغییــرات عملکــرد EPEF را 22.5٪ کاهــش داد. تحقیقــات قبلــی نشــان می دهــد کــه 
ــازده تولیــد شــود و درآمــد را  کاهــش 20 درصــدی EPEF می توانــد منجــر بــه کاهــش 22 درصــدی در ب

بــه میــزان 1500 یــورو در هــر گلــه کاهــش دهــد.

شــکل 1 - تغذیــه جوجــه هــای گوشــتی بــا جیــره شــاهد، مایکوتوکســین هــا بــه تنهایــی یــا گنجانــدن 
YCWE در طــول چالــش مایکوتوکســین بــر روی )A( نســبت تبدیــل خــوراک )FCR( و )B( نــرخ مــرگ و میــر.

ــر عملکــرد جوجه هــای گوشــتی تأثیــر منفــی می گــذارد، نشــان داده شــد   اگرچــه مایکوتوکســین ها ب
ــدگان را نشــان مــی دهــد  کــه گنجانــدن YCWE ایــن چالــش را کاهــش می دهــد. شــکل 1 واکنــش پرن

کــه YCWE در رژیــم غذایــی آنهــا در طــول قــرار گرفتــن در معــرض مایکوتوکســین هــا گنجانــده شــد.

 FCR بــه میــزان)+65.5( گــرم، کاهــش BWG  بــه طــور قابــل توجهــی باعــث افزایــش YCWE افــزودن 
ــزان  ــه می ــن  EPEF ب ــزان 1.74٪ شــد. همچنی ــه می ــر ب ــرگ و می ــرخ م ــزان )-0.05( و کاهــش ن ــه می ب
قابــل توجهــی 7.4  درصــد بهبــود یافتــه اســت کــه مــی توانــد منجــر بــه بهبــود ســودآوری مزرعــه شــود.

مایکوتوکسین ها، YCWE  و پایداری زیست محیطی

ــی حــول  ــور کل ــه ط ــا ب ــر آنه ــد، تأثی ــی آی ــان م ــه می ــا ب ــت از مایکوتوکســین ه ــه صحب ــی ک هنگام
ــی مــی  ــا کاهــش ســامت و عملکــرد دام ارزیاب خســارات اقتصــادی ناشــی از کیفیــت پاییــن خــوراک ی
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شــود. در حالــی کــه ایــن عوامــل نقــش مهمــی ایفــا مــی کننــد، ارزیابــی ســهم مایکوتوکســین هــا در پایــداری محیطــی 
نیــز بــه طــور فزاینــده ای مهــم اســت. ایــن موضــوع در مقولــه مایکوتوکســین مــورد توجــه بیشــتری قــرار گرفتــه اســت 

ــود. و یکــی از موضوعــات کلیــدی در مجمــع جهانــی مایکوتوکســین اخیــر در پارمــا، ایتالیــا ب

انتشــارات مرتبــط بــا تولیــد خــوراک، اغلــب بیشــترین ســهم را در تولیــد گازهــای گلخانــه ای )GHG( در صنعــت دام، 
ــی  ــن ارزیاب ــای کرب ــای ردپ ــا اســتفاده از معیاره ــرات زیســت محیطی معمــوالً ب ــور دارد. تأثی ــد طی ــرای تولی ــه ب از جمل
می شــود کــه بــه میــزان کل انتشــار گازهــای گلخانــه ای از تولیــد یــک محصــول در طــول زنجیــره تأمیــن اشــاره دارد و 
بــر حســب کیلوگــرم یــا تــن معــادل eq-CO2( CO2( بیــان می شــود. از آنجایــی کــه مایکوتوکســین ها بــه طــور بالقــوه 
بــر کل خــط خــوراک، از تولیــد و کیفیــت محصــول گرفتــه تــا کارایــی خــوراک دام و عملکــرد و ســامت حیوانــات تأثیــر 

ــد؟ ــد دام می افزای ــن تولی ــای کرب ــه ردپ ــه ب ــون می پرســیم، حضــور مایکوتوکســین چگون ــد، اکن می گذارن

ــرای بررســی نقــش مایکوتوکســین ها در ردپــای  در ایــن متاآنالیــز، یــک ارزیابــی چرخــه حیــات شبیه ســازی شــده ب
کربــن تولیــد جوجه هــای گوشــتی و همچنیــن اینکــه چگونــه اســتفاده از YCWE می توانــد افزایــش ردپــای کربــن ناشــی 
ــن مطالعــه نشــان داد کــه در 100 هــزار قطعــه جوجــه گوشــتی،  ــود بخشــد، انجــام شــد. ای از مایکوتوکســین ها را بهب
مصــرف مایکوتوکســین می توانــد انتشــار گازهــای گلخانــه ای را تــا 46.62 تــن eq-CO2 افزایــش دهــد، کــه عمدتــاً ناشــی 

از راندمــان غذایــی ضعیف تــر و تلفــات بیشــتر اســت.

شــکل 2 - نحــوه گنجانــدن YCWE در چالــش مایکوتوکســین کــه مــی توانــد بــه کاهــش رد پــای تولیــد 
کربــن و گازهــای گلخانــه ای ناشــی از تولیــد جوجــه هــای گوشــتی در محیــط زیســت کمــک کنــد

 

بــه هــر روی، همانطــور کــه ایــن مطالعــه نیــز نشــان مــی دهــد، راه حــل هــای تغذیــه ای ماننــد YCWE ممکــن اســت 
راه حــل مناســبی بــرای کمــک بــه مقابلــه بــا اثــر مایکوتوکســین بــر روی ردپــای کربــن باشــد. در شــکل 2 مشــاهده مــی 
شــود کــه گنجانــدن YCWE در طــول چالــش مایکوتوکســین باعــث کاهــش انتشــار 25.41- تــن eq-CO2 در هــر 100 
هــزار پرنــده در مقایســه بــا تغذیــه بــا مایکوتوکســین هــا شــد. ایــن کاهــش ردپــای کربــن مــی توانــد معــادل 30 پــرواز 

رفــت و برگشــت کمتــر از لنــدن بــه نیویــورک باشــد!

ــرای درک  ــا اســتفاده از یــک مــدل شبیه ســازی شــده تولیــد می شــوند و تحقیقــات بیشــتری ب اگرچــه ایــن نتایــج ب
کامــل نقــش مایکوتوکســین ها و YCWE مــورد نیــاز اســت، ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه مایکوتوکســین ها ممکــن 
ــته  ــور داش ــرورش دام و طی ــد و پ ــت محیطی تولی ــداری زیس ــه در پای ــور اولی ــه تص ــبت ب ــری نس ــش بزرگ ت ــت نق اس
باشــند. از آنجایــی کــه صنعــت کشــاورزی بــه دنبــال پیشــرفت در کاهــش ردپــای کربــن خــود اســت، توجــه بــه حضــور 
مایکوتوکســین هــا در مــواد غذایــی و همچنیــن اســتفاده از افزودنــی هــای خــوراک ماننــد YCWE بــرای بهبــود بهــره وری 

دام بســیار مهــم اســت.

مردم و آبادانی، منفعت و کشاورزی

آزمایــش منظــم روی غــات و علوفــه نشــان مــی دهــد کــه چــه مایکوتوکســین هایــی و از چــه طریــق و چگونــه در 
ــودآوری  ــب آن س ــره وری دام و متعاق ــامت و به ــوراک، س ــت خ ــر کیفی ــا ب ــن آالینده ه ــد. ای ــود دارن ــوراک دام وج خ
مزرعــه تأثیــر منفــی می گذارنــد. ایــن متاآنالیــز مجــدداً تأییــد مــی کنــد کــه در جاهایــی کــه مایکوتوکســین هــا مشــکل 
ایجــاد مــی کننــد، یــک راه حــل کاهــش اثــرات آنهــا، ماننــد YCWE بــه افزایــش تولیــد کل پروتئیــن، بهبــود ســودآوری 

و کاهــش ردپــای کربــن تولیــد جوجــه هــای گوشــتی کمــک مــی کنــد.

Alltech  نویسنده: دکتر الکساندرا ویور، پشتیبانی فنی جهانی، مدیریت مایکوتوکسین



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 252

دی 1401

وم
 س

م و
ست

 بی
ال

س

20

ــه یــک واقعیــت اقتصــادی، اجتماعــی،  کشــت خشــخاش و تولیــد تریــاک و مشــتقات آن، سال هاســت ب
فرهنگــی و حتــی سیاســی در افغانســتان مبــدل شــده و در جهــان نیــز به عنــوان ســومین بــازار فعــال مالــی 
بعــد از نفــت و ســاح، خیلــی بیشــتر از آنچــه یــک محصــول کشــاورزی معمولــی بــه شــمار آیــد مطــرح 

اســت.

ــا  ــی ی ــواد صنعت ــا م ــی، ب ــای گیاه ــار مخدره ــر در کن ــه اخی ــد ده ــوربختانه در چن ــر، ش ــوی دیگ از س
اصطاحــا تولیــد آزمایشــگاهی کــه بــه گفتــه کارشناســان، بــه مراتــب خطرناکتــر و تبــاه تــر هســتند مواجــه 
هســتیم کــه ایــن موضــوع، تصمیــم  بــه محــو کشــت خشــخاش را دشــوار کــرده اســت؛ لــذا بــه نظــر مــی 
رســد کــه دنیــا بایــد در قبــال کاالیــی کــه چــه بســا در دســت یــک کــودک افغــان تولیــد و در آن ســوی 
اقیانــوس هــا توســط یــک شــهروند اروپایــی مصــرف مــی شــود راهبــردی منطقــی، قاطــع و جهان شــمول 

اتخــاذ و اجــرا کنــد. 

پیــش از ایــن نیــز ســازمان ملــل متحــد نســبت بــه رشــد فزاینــده مصــرف مــواد مخــدر در جهــان هشــدار 
داده بــود و گــزارش آن در ذیــل آمــده اســت:

 هشدار سازمان ملل نسبت به رشد فزاینده مصرف مواد مخدر در جهان 

 

ــه  ــبت ب ــان، نس ــدر در جه ــواد مخ ــت م ــود از وضعی ــال 2019 خ ــزارش س ــد در گ ــل متح ــازمان مل س
ــاک هشــدار داد. ــژه مشــتقات تری ــه وی ــواد و ب ــن م ــدگان ناشــی از مصــرف ای ــمار آســیب دی ــش ش افزای

از کشاورزی تا اقتصاد و سیاست از کشاورزی تا اقتصاد و سیاست 
با کشت خشخاش در کشور همسایهبا کشت خشخاش در کشور همسایه
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ــادل  ــر مع ــون نف ــازمان، 271 میلی ــن س ــزارش ای ــر گ بناب
ــته  ــال گذش ــان در س ــاله جه ــا 64 س ــردم 15ت 5.5 درصــد م
ــر  ــون نف ــان 35 میلی ــد. همزم ــرف کرده ان ــدر مص ــواد مخ م
ــان   ــه  گریب ــت  ب ــواد دس ــرف م ــل از مص ــیب های حاص ــا آس ب
ــان  ــر درم ــک نف ــا ی ــر تنه ــه از هــر 7 نف ــی ک هســتند در حال

مناســب را دریافــت می کنــد.

بنــا بــر داده هــای دریافتــی، مشــتقات تریــاک در رده 
ــرار دارد.  ــواد مخــدر ق ــر م ــر اث ــر ب ــان مرگ و می نخســت عام
ــر مصــرف مــواد  در ســال 2017 حــدود 585 هــزار نفــر در اث
جان باخته انــد کــه دو ســوم ایــن تعــداد مربــوط بــه مشــتقات 

ــوده اســت. ــاک ب تری

در همیــن حــال طبــق ایــن گــزارش 11 میلیــون نفــری کــه 
از راه تزریــق مــواد مخــدر را دریافــت می کننــد بیــش از همــه 
ــد. بیــش از نیمــی از  ــرار دارن در معــرض آســیب و بیمــاری ق
آن هــا مبتــا بــه هپاتیــت ســی هســتند و حــدودا از هــر 8 نفــر 
یــک نفــر ناقــل بیمــاری ایــدز اســت. مصــرف مــواد مخــدر 42 

میلیــون ســال از عمــر مفیــد افــراد را از بیــن بــرده اســت.

افغانســتان بــا 263 هــزار هکتــار زمیــن زیــر کشــت 
ــان  ــدر در جه ــواد مخ ــده م ــد کنن ــن تولی ــخاش بزرگتری خش
بــه شــمار مــی رود. ایــن کشــور بــه تنهایــی 82 درصــد تریــاک 

جهــان را تولیــد می کنــد. 

براســاس گــزارش ســازمان ملــل متحــد، نــرخ شــیوع 
ســاالنه مصــرف تریــاک در جهــان 0/61 درصــد اســت و طبــق 
ــازمان  ــن س ــش همی ــال پی ــن س ــه چندی ــوط ب ــی مرب گزارش
ــا، 15 درصــد  ــان در اروپ ــواد مخــدر جه ــز، 19 درصــد از م نی
در هــر کــدام از کشــورهای ایــران و روســیه، 12 درصــد چیــن 
ــک از ســه کشــور  ــر ی ــد و شــش درصــد در ه ، 7 درصــد هن

ــی شــود.  ــکا مصــرف م ــا و آمری پاکســتان، آفریق

ــا و  ــه اروپ ــدر ب ــواد مخ ــت م ــیرهای ترانزی مس
آمریــکا کدامنــد؟

انــواع متفاوتــی از مــواد مخــدر وجــود دارد کــه هــر کــدام در 
گوشــه ای از دنیــا بــه عمــل می آینــد و فراینــد تولیــد و توزیــع 
ــران  ــایگی ای ــتان« در همس ــود. »افغانس ــروع می ش ــا ش از آنج
ــان  ــن« جه ــاک و هروئی ــده »تری ــدگان عم ــی از تولیدکنن یک
ــا از  ــن دنی ــاک و هروئی ــت تری ــیرهای ترانزی ــس مس ــت. پ اس
افغانســتان شــروع و بــا گــذر از کشــورهای همســایه بــه نقــاط 
ــر دارو  دور دســت ارســال می شــود. گــزارش ســال 2018 دفت
ــن  ــل متحــد نشــان می دهــد کــه هروئی ــم ســازمان مل و جرائ
ــیا و  ــرق آس ــوب ش ــار در جن ــتان در میانم ــر افغانس ــاوه ب ع

ــود. ــد می ش ــز تولی ــی نی ــکای جنوب ــا در آمری کلمبی

ترانزیت تریاک و مشتقات آن

 بــا نگاهــی بــه نقشــه توزیــع هروئین از مبــداء افغانســتان، 
مســیرهای ترانزیتــی زیــر مشــاهده می شــود:

• مسیر افغانستان، ایران، ترکیه و اروپا

ــه  ــود س ــه خ ــد ک ــتان، هن ــتان، پاکس ــیر افغانس • مس
ــه  ــا ب ــا و از آنج ــرق آفریق ــه ش ــی ب ــود؛ بخش ــاخه می ش ش
غــرب آفریقــا مــی رود و بخشــی دیگــر بــه شــرق آســیا و از 
آنجــا بــه کانــادا و بخشــی دیگــر از جنــوب هنــد بــه مقصــد 

ــود. ــال می ش ــترالیا ارس ــیه و اس اقیانوس

• مسیر افغانستان، آسیای میانه و شمال اروپا 

ــی در  ــق جنوب ــا مناط ــادا ی ــیا؛ کان ــرق آس ــار، ش • میانم
اقیانوســیه و اســترالیا می شــود.

ــکای  ــورهای آمری ــا کش ــکا ی ــک، آمری ــا، مکزی • کلمبی
جنوبــی توزیــع می شــود.

• ایــران اگرچــه دروازه اصلــی ورود مــواد مخــدر بــه 
ترکیــه و اروپــا اســت، امــا تنهــا مســیر ترانزیتــی بــه اروپــا 
نیســت بلکــه مــواد مخــدر تولیــدی در افغانســتان از مســیر 
ــیه و  ــه روس ــز ب ــه نی ــیای میان ــورهای آس ــی کش ترانزیت

ــود. ــا می ش ــمال اروپ ش

• آمریــکا هــم اساســا در معــرض مــواد مخــدر تولیــدی در 
کشــور افغانســتان نیســت. بعــد مســافت امــکان انتقــال ایــن 
ــا  ــکا عمدت ــازار آمری ــد. ب ــکا را دشــوار می کن ــه آمری ــواد ب م
در اختیــار کشــورهای آمریــکای التیــن و آمریــکای جنوبــی 

همچــون کلمبیــا، مکزیــک و گواتمــاال اســت.

ــد  ــل متح ــازمان مل ــال 2018 س ــزارش س ــاس گ • براس
ــدر در  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــث مب ــم(، بح ــر دارو و جرای )دفت
کشــورهای تاجیکســتان، ازبکســتان، ایــران و پاکســتان بــه 
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ــرای  ــاش ب ــی عمــده ت ــال می شــود ول ــد، دنب ــا افغانســتان دارن ــرز مشــترک ب ــه م ــوان کشــورهایی ک عن
ــتان  ــدات افغانس ــی تولی ــده ترانزیت ــوان دو مســیر عم ــه عن ــتان ب ــران و پاکس ــواد مخــدر در ای ــا م ــارزه ب مب
صــورت می گیــرد. براســاس ایــن گــزارش 35 تــا 40 درصــد مــواد مخــدر تولیــدی افغانســتان از مســیر ایــران 

ــود. ــت می ش ــر ترانزی ــیر های دیگ ــتان از مس ــدی افغانس ــدر تولی ــواد مخ ــد م ــش از 60 درص و بی

بعــد از افغانســتان، میانمــار بــا 37 هــزار و 300 هکتــار زمیــن زیــر کشــت و مکزیــک بــا 30 هــزار و 600 
هکتــار در رده دوم و ســوم قــرار دارنــد.

فرمــان نــوروزی رهبــر طالبــان مبنــی بــر ممنوعیــت کشــت، تولیــد و خریــد و فــروش مــواد 
مخــدر در افغانســتان 

ــت اهلل  ــه هب ــوب ب ــی منس ــاری فرمان ــال ج ــاه س ــن م ــن و در 14 فروردی ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس گفتن
آخونــدزاده، رهبــر طالبــان انتشــار یافــت کــه در آن کشــت، تولیــد و خریــد و فــروش مواد مخــدر در افغانســتان 

»منــع« و گفتــه شــد بــا متخلفــان براســاس »شــریعت اســامی« برخــورد خواهــد مــی شــود.

ــود »از تاریــخ صــدور ایــن فرمــان کشــت کوکنــار )خشــخاش( در تمــام  در فرمــان رهبــر طالبــان آمــده ب
ــرای کشــت ایــن گیــاه تــاش  ــد ب ــه طــور کامــل ممنــوع اســت و هیچ کســی پــس از ایــن نمی توان کشــور ب

نمایــد.«

همچنیــن گفتــه شــده بــود: کســی کــه پــس از ایــن خشــخاش بــکارد »کشــت او از بیــن بــرده می شــود و 
بــا متخلفیــن براســاس شــریعت اســامی برخــورد صــورت می گیــرد.«

ــارت، واردات و  ــروش، تج ــد و ف ــال، خری ــتعمال و انتق ــه »اس ــود ک ــده ب ــن آم ــان همچنی ــان طالب در فرم
صــادرات و کارخانه هــای تولیــد هــر گونــه مــواد نشــئه آور مثــل شــراب، هروئیــن، شیشــه، تابلیــت )قرص هــای 
ــی  ــی و قضای ــوع اســت.« و از نهادهــای عدل ــه جــدی ممن ــه گون ــره، ب روانگــردان( ، چــرس )حشــیش( و غی

ــان را  ــه متخلف ــود ک ــده ب ــته ش ــان خواس طالب
ــد. ــب و مجــازات« کنن »تعقی

 

ذبیــح اهلل مجاهــد، ســخنگوی طالبــان، دربــاره 
ــا  ــود: »ب ــه ب ــگاران گفت ــه خبرن ــان ب ــن فرم ای
نماینــدگان کشــورهای خارجــی )در ایــن زمینــه( 

ــه دارد.« ــا ادام ــم و تماس ه ــرف زدی ح

او افــزود کــه »دلیــل رو آوردن کشــاورزان مــا 
بــه کشــت مــواد مخــدر ضعــف اقتصــادی اســت، 
ــوالت  ــا محص ــم ت ــک کنی ــا کم ــه آنه ــد ب بای
بــا  این بــاره  در  کننــد.  کشــت  جایگزیــن 
ــم«. ــرف زده ای ــی ح ــه جهان ــدگان جامع نماین

ــه کشــاورزان و  ــه کمــک ب ــان در زمین ــا طالب ــی وعــده همــکاری ب ــای مجاهــد جامعــه جهان ــه آق ــه گفت ب
کشــت جایگزیــن تریــاک داده انــد. او تاکیــد کــرد: »تــا فراهــم شــدن شــرایط کشــت محصــوالت جایگزیــن، در 
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ــد ســخت گیری کنیــم«. ــا زندگــی کشــاورزان نبای رابطــه ب

در همیــن حــال، پیش تــر، عبدالســام حنفــی، معــاون اداری نخســت وزیــر طالبــان نیــز خواســتار 
ــن موضــوع را در  ــود. او ای ــن خشــخاش« شــده ب ــرای »کشــت جایگزی کمــک کشــورهای اســامی ب

ــا نماینــده ویــژه ســازمان همــکاری اســامی مطــرح کــرده اســت. دیــدار ب

از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، کشت خشخاش در افغانستان افزایش یافته 

پــس از فرمــان نــوروزی کــه ذکــر آن رفــت، حــاال بــه گــزارش جدیــد دفتــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ســازمان ملــل، از زمــان بــه قــدرت رســیدن دوبــاره طالبــان، کشــت خشــخاش در افغانســتان در ســال 

جــاری بیــش از 30 درصــد افزایــش یافتــه و درآمــد محصــوالت آن هــم ســه برابــر شــده اســت.

ــزارش  ــن گ ــل متحــد )UNODC( در تازه تری ــازمان مل ــم س ــواد مخــدر و جرای ــا م ــارزه ب ــر مب  دفت
خــود کــه روز سه شــنبه )10آبــان 1401( منتشــر شــد گفتــه کــه قیمــت  تریــاک و دیگــر انــواع مــواد 
مخــدر هــم پــس از ممنوعیــت کشــت خشــخاش توســط رهبــری طالبــان در مــاه آوریــل )فروردیــن 

1401( افزایــش یافتــه اســت.

ایــن نهــاد ســازمان ملــل کــه مقــر آن در شــهر ویــن اتریــش اســت، گفتــه اســت کــه محصــوالت 
ــت. ــوده اس ــر« ب ــال های اخی ــودآورترین در س ــال 2022 »س ــخاش در س ــت خش کش

بنــا بــه گــزارش تــازه، درآمــد کشــاورزان از فــروش تریــاک نیــز از 425 میلیــون دالر در ســال 2021 
میــادی بــه  1.4 میلیــارد دالر در ســال 2022 رســیده کــه ســه برابــر شــدن آن را نشــان می دهــد.

اگرچــه ایــن ســازمان می گویــد برداشــت امســال تــا حــد زیــادی از فرمــان رهبــر طالبان »مســتثنی« 
ــده است. ش

ــا 32 درصــد افزایــش  ــاک در افغانســتان ب ــر کشــت تری ــزارع زی ــزان م ــد می ــل می گوی ســازمان مل
بــه 233هــزار هکتــار )580 هــزار جریــب( در ســال گذشــته رســیده اســت کــه گســترده ترین ســاحه 

کشــت شــده از اولیــن گــزارش در ســال 1994 اســت.

زمین زیر کشت تنها در سال های 2018 و 2019 بیشتر بوده است.

بــر اســاس گــزارش ســازمان ملــل، افغانســتان تقریبــاً انحصــار تریــاک و هروئیــن جهــان را دارد کــه 
80 تــا 90 درصــد تولیــد جهانــی را تشــکیل می دهــد.

دور تسلسل فرمان های »منع« و باز هم رشد مجدد افیون 

ــع  ــان کشــت خشــخاش را من ــر طالب ــر افغانســتان حاکــم شــد رهب ــان ب ــز کــه طالب در دور اول نی
کــرد کــه هــر چنــد بــه کاهــش چشــم گیر تولیــد تریــاک در ایــن کشــور انجامیــد و دفتــر مبــارزه بــا 
موادمخــدر و جرایــم مرتبــط ســازمان ملــل متحــد )UNODC( در ســال 2001 طــی گزارشــی از کاهــش 
91 درصــدی کشــت خشــخاش در افغانســتان خبــر داده بــود، امــا ایــن اقــدام طالبــان باعــث از میــان 

برداشــتن تمامــی مــزارع خشــخاش در افغانســتان نشــد.

ــه  ــان در آن ســال ب ــک کشــاورز افغ ی
خبرگــزاری هــا گفتــه بــود کــه »پارســال 
امســال  بــه  نســبت  تریــاک  قیمــت 
ــال  ــه امس ــم ک ــود و امیدواری ــر ب ارزان ت
ایــن  دلیــل  بــرود.  باالتــر  قیمت هــا 
ــاک رو  ــت تری ــه کش ــاورزان ب ــه کش ک
ــردم کار  ــت و م ــکاری اس ــد بی می آوردن
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ــرای  ــن محصــول ب ــد. همچنیــن، ســود ای دیگــری ندارن
ــه محصــوالت دیگــر بیشــتر اســت«. کشــاورزان نســبت ب

 

بــه گــزارش خبرگــزاری هــای بیــن المللــی؛ در ســال 
1994 حــدود 71 هــزار هکتــار زمیــن در افغانســتان زیــر 
ــه  ــان ب ــروه طالب ــه گ ــال 1996 ک ــود و در س ــت ب کش
قــدرت رســید، ایــن رقــم بــه 57 هــزار کاهــش یافــت و 
ــروه در ســال 2001،  ــن گ ــم ای ــان فروپاشــی رژی در زم

ــار زمیــن کشــت می شــد. تنهــا هشــت هــزار هکت

ــاالت  ــر اســاس گــزارش وزارت امــور خارجــه ای امــا ب
متحــده، در ابتــدای حاکمیــت طالبان، کشــت خشــخاش 
بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافــت یعنــی از حــدود 
ــزار  ــش از 64 ه ــه بی ــال 1998 ب ــا س ــار ت ــزار هکت 4ه

هکتــار در ســال 2000 رســید.

ــد  ــت و تولی ــز، کش ــو نی ــن س ــه ای ــال 2002 ب از س
ــش  ــال افزای ــته در ح ــواد مخــدر در افغانســتان پیوس م
ــر اســاس تخمیــن هــای ســازمان ملــل  بــوده اســت و ب
ــت افغانســتان، در  ــواد مخــدر دول ــا م ــارزه ب و وزارت مب
ســال 2016دویســت هــزار هکتــار زمیــن در ایــن کشــور 

ــوده اســت. زیــر کشــت تریــاک ب

براســاس گــزارش دفتــر جرایــم و مــواد مخدر ســازمان 
ملــل و وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر افغانســتان، 
بیشــترین مقــدار مــواد مخــدر افغانســتان در ســه والیــت 
قندهــار، هلمنــد و زابــل در جنــوب ایــن کشــور تولیــد 

می شــود.

 

گزارشــگران  بــه  هلمنــد  والیــت  در  کشــاورزان 
ــده و مشــکات  ــج کنن ــا خشکســالی فل ــه ب ــد ک گفته ان
ــد  ــاره ای ندارن ــد، چ ــرم می کنن ــی دســت و پنجــه ن مال
ــنه  ــای گرس ــردن خانواده ه ــیر ک ــرای س ــه ب ــز اینک ج

ــد. ــاک« روی آورن ــد تری ــه »تولی ــود ب خ

 

ــر اســاس آخریــن آمــار وزارت بهداشــت افغانســتان  ب
در ســال گذشــته، پیــش از بــه قــدرت رســیدن طالبــان، 
ــر  ــون نف ــه 2.5 میلی ــور ب ــن کش ــادان در ای ــمار معت ش
می رســد کــه نزدیــک بــه 850 هــزار آن زنــان هســتند.

ــادان  ــه معت ــزارش داده اســت ک ــر گ ــی باخت ــزاری دولت خبرگ
جمــع آوری شــده بــه شــفاخانه های ویــژه تــرک اعتیــاد منتقــل 

شــده اند.

ــدور  ــتان از ص ــون در افغانس ــت افی ــت کش ممنوعی
ــود ــا موج ــای عین ــت ه ــا واقعی ــان ت فرم

محمدرضــا فروغــی، مدیــر اســبق ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــرداد 1401  ــم خ ــه یک ــرق مورخ ــه ش ــا روزنام ــی ب در گفتگوی

اظهــار داشــته اســت: 

اعــام ممنوعیــت کشــت خشــخاش در افغانســتان در دوره 
جدیــد توســط طالبــان بــه نظــر مــی رســد بیشــتر به عنــوان یــک 
تاکتیــک نســبتا میان مــدت برنامه ریــزی شــده کــه هــدف اصلــی 
آن کســب مقبولیــت و مشــروعیت توأمــان حکومــت طالبــان در 

ــل اســت.  ــه بین المل ــه و در جامع منطق

ــر  ــن ام ــات ای ــرای اثب ــددی ب ــل متع ــن و دالی ــواهد، قرائ ش
ــود دارد:  ــان وج ــان طالب ــودن فرم ــی  ب ــی تاکتیک یعن

یــک، نبایــد فرامــوش کنیــم کــه بیــش از 80 درصــد مناطــق 
ــار،  ــد، قنده ــات هلمن ــخاش در والی ــوب خش ــت مطل ــر کش زی
ننگرهــار و ســایر مناطــق کــه عمدتــا کشــاورزان، دالالن و تجــار 
ــدی  ــد و رضایتمن ــکیل می دهن ــتون ها تش ــدر را پش ــواد مخ م
ــم و  ــل مه ــک اص ــان ی ــتون تبار طالب ــان پش ــرای حاکم ــا ب آنه

ــردی اســت.  راهب

دو، اخبــاری کــه از داخــل افغانســتان می رســد حاکــی از ایــن 
اســت کــه دو نــوع رفتــار متفــاوت در مواجهــه بــا کشــت از طریــق 
طالبــان صــورت می گیــرد، رفتــار و موضع گیــری رســمی والیــان 
والیــت کــه رســما تبعیــت از حکــم دولــت مبنــی بــر منــع کشــت 
ــان ولســوالی ها  ــار والی ــد و از جهــت دیگــر رفت ــج می دهن را تروی
یــا فرمانــداران شهرســتان های کوچــک و مبلغــان دینــی طالبــان 
ــه  ــان را تشــویق می کننــد کــه ب کــه بــه کشــاورزان توصیــه و آن

جــای گنــدم و ســایر محصــوالت خشــخاش بکارنــد. 

ســه، همچنیــن نبایــد از ایــن نکتــه غافــل باشــیم کــه در 20 
ــر دو ســاله  ــان ه ــس از ســقوط دوره اول طالب ســال گذشــته و پ
 UNODC گــزارش نظارتــی بــه صــورت مشــترک از ســوی دفتــر
مســتقر در افغانســتان و وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر یــا داخله 
دولــت افغانســتان دربــاره بــرآورد کشــت تحــت عنــوان پیمایــش 
کشــت منتشــر می شــد کــه از طریــق ابزارهایــی ماننــد تصاویــر 
ماهــواره ای یــا منابــع محلــی در مناطــق صعب العبــور یــا ناامــن 
ــا  ــود؛ ام ــه شــد و در دســترس ب ــزارش تهی ــش و گ ــن پیمای ای
ــی  ــرای ارزیاب ــی ب ــیر نظارت ــع و مس ــن منب ــال ای ــا امس قطع

رســمی ادعــای طالبــان وجــود نــدارد. 

چهــار، قیمــت تریــاک هــم پــس از اعــام ایــن موضع از ســوی 
ــی  ــطح عمده فروش ــد در س ــا 50 درص ــش از 45 ت ــان بی طالب
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رشــد داشــته و احتمــاال بــا هــدف حفــظ ایــن ســطح 
قیمتــی عرضــه محصــول برداشت  شــده از مــزارع 
ــا ســرعت  ــه بازارهــا خیلــی ب خشــخاش در امســال ب
ــر، چرا کــه  ــدری دیرت انجــام نخواهــد شــد و شــاید ق
همــواره در هــر ســال پــس از برداشــت و ورود تریــاک 
خــام تــازه بــا حجــم زیــاد، شــاهد ثبــات یــا کاهــش 
ــدف  ــا دو ه ــان ب ــرم طالب ــه نظ ــم و ب ــت بوده ای قیم
مقادیــر  سرازیرنشــدن  و  قیمــت  ســطح  کنتــرل 
ــازه، امســال در اواخــر بهــار  ــاک ت درخور توجهــی تری
ــدی  ــا کن ــد را ب ــت جدی ــاک برداش ــدری ورود تری ق
مواجــه کــرده و کنتــرل خواهــد کــرد و ورود محصــول 
تــازه را بــا شــیبی ُکنــد و تأخیــری مدیریــت خواهــد 

کــرد.

درآمــد کشــاورزان افغــان از کشــت خشــخاش، 
نقــش پررنــگ دالالن و قاچاقچیــان و ســود چشــمگیر 

ــاک ــات تری ــت معام ــات باب ــان از اخــذ مالی طالب

از طــرف دیگــر درآمــد کشــاورزان افغــان از کشــت 
 UNODC خشــخاش را کــه بر اســاس گزارش هــای
ــارد دالر  ــک میلی ــش از ی ــه بی ــال ها ب ــی س در برخ
ــن  ــت. همچنی ــده گرف ــوان نادی ــم نمی ت ــد ه می رس
ــدر را  ــواد مخ ــان م ــگ دالالن و قاچاقچی ــش پررن نق
ــا  ــاک در افغانســتان از ســوی آنه ــو تری ــر کیل ــه ه ک
بیــن  می شــود؛  خریــداری  کشــاورز  از  دالر   163
ــروش  ــه ف ــه هزارو 500 دالر ب ــا س ــزارو 300 ت دوه

کــه  بین المللــی  شــبکه های  به عــاوه  می رســد؛ 
همیــن تریــاک را در اروپــا کیلویــی 45 هــزار دالر بــه 

فــروش می رســانند. 

ــه  ــم اضاف ــب را ه ــن مطل ــد ای ــکات بای ــن ن ــه ای ب
ــدرت  ــه ق ــل از ب ــی در قب ــار و اطاعات ــه اخب ــم ک کنی

ــت از  ــه حکای ــود ک ــده ب ــر ش ــان منتش ــیدن طالب رس
ســود ســاالنه 400 میلیــون دالری آنهــا از اخــذ مالیــات 
ــم  ــن رق ــا ای ــاک داشــت کــه قطع ــت معامــات تری باب
ــش از دو  ــه بی ــد ب ــل می توان ــی حداق ــرایط فعل در ش
ــای  ــت، گزارش ه ــد و در نهای ــارد برس ــار میلی ــا چه ت
ســال های اخیــر مراجــع اقتصــادی کــه از ســهم 25 تــا 
30 درصــدی تریــاک از ســود ناخالــص ملــی آن کشــور 

ــت دارد.  حکای

ــه بلوکه شــدن کل منابــع ارزی  ضمــن اینکــه بایــد ب
ــرد.  ــه ک ــم توج ــی ه ــای خارج ــتان در بانک ه افغانس
همــه ایــن دالیــل نشــان از آن دارد کــه طالبــان تولیــد 
مــواد مخــدر در افغانســتان را متوقــف نخواهــد کــرد و 

ــد. ــه، عمــل نمی کن ــه آنچــه گفت ب

 کــودکان نیــز در کنــار خانواده هــای شــان ســرگرم 
کشــت کوکنــار در هلمنــد هســتند
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عوارض صادراتی سیب  زمینی ۷۰درصد شد

براســاس بخشــنامه »علــی اکبر شــامانی« مدیــرکل دفتر صــادرات 
گمــرک، عــوارض صــادرات ســیب زمینــی از کشــورمان از 24دی  ماه 
تــا پایــان ســال جــاری، از 12درصــد بــه 70درصــد تغییــر یافتــه کــه 

بــه همــه واحدهــای ســتادی و گمــرکات اجرایــی اباغ شــده اســت.

آذرمــاه  نامــه 20  پیــرو  اســت:  آمــده  بخشــنامه  ایــن  در 
1401موضــوع عــوارض صــادرات ســیب زمینــی و پیاز و نامــه 21دی 
مــاه 1401دفتــر مقــررات صــادرات و واردات ســازمان توســعه تجارت 
ایــران منضــم بــه نامــه 17دی مــاه 1401معــاون توســعه بازرگانــی 
وزارت جهــاد کشــاورزی درخصــوص افزایــش اخــذ عــوارض صادراتی 
ســیب زمینــی از 12درصــد بــه 70درصــد ارزش پایــه صادراتــی و بــا 

تاییــد سیســتمی توســط نماینــده وزارت جهــاد کشــاورزی در ســامانه جامــع 
امــور گمرکــی مطابــق بــا مفــاد نامــه هــای مذکــور و رعایــت ســایر قوانیــن و 
مقــررات از 24دی مــاه 1401تــا پایــان ســال جاری )بنابــر صراحــت ذکــر شــده 
درنامــه دفتــر مقــررات صــادرات و واردات اشــاره شــده در باال( ارســال می شــود. 
در ضمــن اخــذ عــوارض نیــم درصــد موضــوع جــزء 2تبصــره 8قانــون بودجــه 

کل کشــور ســال 1401نیــز الزامــی اســت.

آغاز حذف گله های مرغ مادر گوشتی باالی ۶۴هفته از یکم بهمن
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مازندران استان پایلوت مبارزه بیولوژیک در شمال 
کشور است

سرپرســت ســازمان حفــظ نباتات کشــور از تولیــد محصول 
ســالم برنــج در کشــت اول و دوم بــدون اســتفاده از ســموم 
شــیمیایی خبــر داد و گفــت: زمینــه تولیــد محصوالت ســالم 
در کشــور وجــود دارد و اگــر کشــاورزان از آخریــن یافته هــا 
و دســتاوردهای تحقیقاتــی محققــان اســتفاده کننــد، شــاهد 

تولیــد انــواع محصــوالت ســالم خواهیــم بــود.

حســین رنجبراقــدم گفــت: مازنــدران دارای شــرایط ویــژه 
در تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســت کــه به اســتان امنیت 
غذایــی کشــور تبدیــل و همچنیــن بــه عنــوان اســتان پایلوت 

مبــارزه بیولوژیــک در شــمال کشــور انتخــاب شــده اســت.

ــموم  ــت س ــش کیفی ــه پای ــه اینک ــاره ب ــن اش وی ضم
ــرف  ــان مص ــیمیایی، زم ــموم ش ــگاه های س ــی، فروش مصرف
کار  و جایگزینــی ســموم کم خطــر در دســتور  ســموم 
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور، از تعــدد فروشــگاه های 
ــت:  ــرد و گف ــه ک ــع ســموم شــیمیایی در اســتان گای توزی
بایــد بــه دنبــال افزایــش تعــداد کلینیک هــای گیاه پزشــکی 
در اســتان باشــیم و از ایــن طریــق مصــرف ســموم را کاهــش 
ــرف  ــش مص ــرو کاه ــه در گ ــامت جامع ــه س ــم چراک دهی

ــت. ــیمیایی اس ــموم ش س

سازمان امور اراضی حافظ امنیت زیستی و غذایی 
کشور است

رئیــس ســازمان امــور اراضــی گفــت: ســازمان امــور اراضی 
ــاش و  ــر ت ــت و اگ ــتی اس ــی و زیس ــت غذای ــظ امنی حاف
همــت نکنیــم امنیــت زیســتی و غذایــی بــه خطــر می افتــد.

»رضــا افاطونــی« در نشســت مشــترک بــا رئیــس پلیــس 
پیشــگیری فراجــا افــزود: 12تــا 15درصــد از اراضــی کشــور 
قابلیــت کشــاورزی دارد و بایــد ایــن مقــدار از اراضــی را بــرای 

نســل آینــده حفــظ کنیــم.

 معاونــت امــور تولیــدات دامــی وزارت جهاد کشــاورزی 
طــی بخشــنامه ای بــه اســتان های مختلــف از یکــم 
بهمــن مــاه مجــوز حــذف گله هــای مــرغ مــادر گوشــتی 

بــاالی 64هفتــه را صــادر کــرد.

ــدات  ــور تولی ــت ام ــرکل معاون ــی« مدی ــد امین »امی
ــه  ــنامه را ب ــن بخش ــاورزی ای ــاد کش ــی وزارت جه دام
ــازمان های  ــی س ــدات دام ــود تولی ــت بهب ــای معاون روس
جهــاد کشــاورزی اســتان های خراســان شــمالی، کرمــان، 

ــرد. ــال ک ــان ارس ــی و گی ــان جنوب خراس

در ایــن بخشــنامه آمــده اســت: بــا توجــه بــه مصوبــه 
ــد گوشــت  ــزی تولی ــاه 1401کارگــروه برنامه ری 11دی م
مــرغ کشــور و در راســتای مدیریــت گله هــای مــرغ مــادر 
گوشــتی، بــه اســتحضار می رســاند از تاریــخ یکــم بهمــن 
مــاه 1401تــا اطــاع ثانــوی حــذف گله هــای غیرتولکــی 
ــای  ــه و گله ه ــاالی 64هفت ــن ب ــا س ــتی ب ــادر گوش م
ــه مجــوز  ــاالی 90هفتــه نیــاز ب ــا ســن ب دارای تولکــی ب

ایــن دفتــر نــدارد.

رسانه ها در اجرای موفق طرح کاشت یک میلیارد 
درخت نقش حیاتی دارند

ــانه های  ــش رس ــت: نق ــاورزی گف ــاد کش ــر جه  وزی
تصویــری، مکتــوب و مجــازی در موفقیــت اجــرای طــرح 
کاشــت یــک میلیــارد نهــال بســیار مهــم و حیاتــی اســت.

ســاداتی نــژاد تصریــح کــرد: الزم اســت بــرای اجــرای 
ــای  ــت از ظرفیت ه ــارد درخ ــک میلی ــت ی ــرح کاش ط
ــتفاده  ــی اس ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــی و س مردم
ــر عهــده  ــا ب ــن طــرح تنه شــود و مســوولیت اجــرای ای
وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان منابــع طبیعــی 
نیســت، بلکــه تشــکل های مردم نهــاد بایــد در ایــن 

ــد. ــی کنن ــا را همراه ــرح م ط

ــا  ــا و دهیاری ه ــتانداری ها، فرمانداری ه ــزود: اس وی اف
بایــد بــرای کاشــت درخــت آمادگــی الزم را داشــته 

باشــند.

ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــر اس ــان ب ــژاد در پای ــاداتی ن س
صــدا و ســیما، ســتاد رســیدگی بــه امــور مســاجد، ســتاد 
نمــاز جمعــه، ارتــش و ســپاه بــرای اجــرای طــرح کاشــت 

یــک میلیــارد درخــت در کشــور تاکیــد کــرد.
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رییــس ســازمان امــور اراضــی کشــور اظهــار داشــت: ایــن 28
مأموریــت ســازمان بــا منافــع ســودجویان و فرصت طلبــان و 

ــات دارد. ــواران مناف زمین خ

ــارت  ــا چ ــتیم ت ــال آن هس ــه دنب ــزود: ب ــی اف افاطون
ــم و در  ــا دهی ــی را ارتق ــت از اراض ــگان حفاظ ــازمانی ی س
شهرســتان ها هــم فرمانــده یــگان داشــته باشــیم و کنتــرل و 
نظــارت بــر تغییــر کاربری هــا را در ســطح کشــور و به ویــژه 
ــدید  ــری ش ــر کارب ــرض تغیی ــه در مع ــتانی ک در 22شهرس

ــد، افزایــش دهیــم. ــرار دارن ق

ساالنه یک میلیون و ۵۰۰هزار مترمکعب چوب به 
کشور وارد می شود

و  طبیعــی  منابــع  ســازمان  جنــگل  امــور  معــاون   
آبخیــزداری کشــور گفــت: ســاالنه یــک میلیــون و 500هــزار 
ــرای تامیــن نیــاز کشــور وارد می شــود  مترمکعــب چــوب ب
ــزان کاهــش  ــن می ــکاری ای ــای نهال ــا اجــرای طرح ه ــه ب ک

می یابــد.

ــج  ــاالنه پن ــور س ــرد: در کش ــار ک ــعبانیان اظه ــی ش تق
ــن  ــدود همی ــه ح ــود ک ــد می ش ــب تولی ــون مترمکع میلی

ــت. ــه واردات اس ــاز ب ــزان نی می

ــارد  ــک میلی ــت ی ــرح کاش ــرای ط ــاره اج ــعبانیان درب ش
اصلــه نهــال در کشــور گفــت: در ایــن زمینــه برنامــه 
ریزی هــای الزم و تکلیــف اســتان ها مشــخص شــده اســت. 
و ظرفیــت تولیــد نهــال در کشــور تاکنــون 35تــا 40میلیــون 
ــور بایــد دســت کــم  ــود امــا در طــرح مزب نهــال در ســال ب
ــد  ــف تولی ــون نهــال در اســتان های مختل ســاالنه 250میلی

شــود.

وی گفــت: 126نهالســتان جنگلــی و بیابانــی و در مجمــوع 
و  نهالســتان های جنگلــی  در  نهــال  تولیــد  150مرکــز 
بیابانــی و نیــز ایســتگاه های تولیــد بــذر کشــور وجــود دارد 
کــه وســعت ایــن نهالســتان ها 2هــزار و 860هکتــار اســت.

نوآوری چین در معرفی گونه جدید برنج

ــده و  ــاح ش ــم اص ــت: رق ــادی نوش ــین عم ــد حس   محم
ــرفت  ــت 10پیش ــن در فهرس ــج چی ــاله برن ــد س ــد چن هیبری

ــت. ــرار گرف ــا ق ــر دنی برت

برنــج، ماننــد ســایر محصــوالت غذایــی عمــده جهــان، بایــد 
بــرای هــر برداشــت دوبــاره کاشــته شــود. ایــن بــه معنــای کار 
زیــاد بــرای کشــاورزان و بــار مشــکات زیســت محیطــی ماننــد 
 ،PR23 ــده ــاح ش ــم اص ــا رق ــا ب ــت. ام ــاک اس ــایش خ فرس

ــه شــدت کاهــش داد. ــوان ب ــه کشــاورزان را می ت هزین

ــرا  ــوان آن ــده PR23 می ت ــاح ش ــم اص ــت رق ــس از کاش پ
ــا چهــار  ــه مــدت ســه ت ــه طــور مــداوم بــدون خــاک ورزی ب ب
ســال برداشــت کــرد. از فصــل دوم، کشــاورزان نیــازی بــه خرید 
بــذر، کشــت نهــال ندارنــد، بلکــه فقــط بایــد مدیریــت مزرعــه و 
برداشــت را انجــام دهنــد. بــا کشــت ایــن نــوع از برنــج می تــوان 
در هزینه هــای تولیــد صرفــه جویــی کــرد. ایــن ابتــکار و 
ــد  ــی چن ــوالت غذای ــه محص ــی در زمین ــه عطف ــوآوری نقط ن

ــه ای اســت. ــر اســاس هیبریداســیون بیــن گون ســاله ب

جدایی مجتمع پرورش مرغ الین از ستاد وزارت جهاد

 در پــی ابــاغ مصوبه شــورای عالــی اداری درباره قــرار گرفتن 
»مجتمــع پــرورش و اصــاح نــژاد مــرغ الیــن« به عنــوان یــک 
واحــد تابعــه در ذیــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور، ایــن 

مجموعــه رســماً از ســتاد وزارت جهــاد کشــاورزی جدا شــد.

شــورای عالــی اداری در یکصــد و هشــتاد و نهممیــن جلســه 
خــود در اول آذر امســال بــا توجــه بــه پیشــنهاد وزارت جهــاد 
کشــاورزی و بــا اســتناد بــه بنــد )3( مــاده )15( قانــون مدیریت 
خدمــات کشــوری تصویــب کــرد کــه مجتمــع پــرورش و اصاح 
ــاختار  ــا، س ــف، مأموریت ه ــه وظای ــا هم ــن ب ــرغ الی ــژاد م ن
ــدات و  ــرمایه زیســتی، تعه ــا، س ــوال و دارایی ه تشــکیاتی، ام
ــک  ــب ی ــزع و در قال ــه منت ــتاد وزارتخان ــانی از س ــروی انس نی
واحــد تابعــه در ذیــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور قــرار 

می گیــرد.

ایــن مصوبــه روز سه شــنبه )20دی( از ســوی رئیس جمهــور 
ــاغ و  ــده دارد اب ــر عه ــی اداری را ب ــورای عال ــت ش ــه ریاس ک
ــاد  ــتاد وزارت جه ــماً از س ــن رس ــرغ الی ــرورش م ــع پ مجتم
کشــاورزی جــدا و بــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام ملحــق شــد.

ــن( از  ــران )آری ــن ای ــرغ الی ــع م ــه مجتم ــت ک ــی اس گفتن
ــا  ــدی ب ــرو هلن ــژاد هایب ــه از ن ــک گلّ ــا ورود ی ــال 1369 ب س
ظرفیــت تولیــد 300هــزار قطعــه مــرغ اجــداد و یــک میلیــون 
ــار از  ــر هــزار و 137هکت ــغ ب ــی بال ــادر در فضای قطعــه مــرغ م
اراضــی جنگلــی مازنــدران در شهرســتان بابــل راه انــدازی شــده 
کــه تأمیــن و نگهــداری تمــام جوجه هــای گوشــتی و تخمگــذار 

ــد. ــام می ده ــا را انج ــداد آنه ــور و اج کش
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 رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی کردســتان گفــت: 
کردســتان بــا 91.98درصــد، گلســتان بــا 91.79درصد، 
ــا  ــا 86.58درصــد، لرســتان ب ــه و بویراحمــد ب کهگیلوی
ــای  ــه ه ــا 73.32درصــد رتب ــران ب 85.60درصــد و ته
نخســت تــا پنجــم کشــت قــراردادی گنــدم در کشــور 
را تــا تاریــخ 18دی مــاه ســال جــاری بــه خــود 
اختصــاص دادنــد. وی اشــاره بــه اینکــه در قالب کشــت 
قــراردادی، امســال در 2میلیــون هکتــار از اراضــی آبــی 
ــهم  ــه داد: س ــود، ادام ــی ش ــت م ــدم کش ــور گن کش
کردســتان از ایــن میــزان 32هــزار و 500هکتــار اســت.

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی کردســتان یــادآور 
ــی  ــدم آب ــراردادی گن ــت ق ــرارداد کش ــطح ق ــد: س ش
در کردســتان، 29هــزار و 893هکتــار اســت کــه ایــن 
میــزان معــادل 91.98درصــد تحقــق ســهمیه در نظــر 

گرفتــه شــده بــرای اســتان اســت.

اســکندری اضافــه کــرد: تاکنــون ســه هــزار و 
945کشــاورز اســتان در قالــب چهــار هــزار و 82قرارداد 

ــد. ــارکت دارن ــی مش ــدم آب ــرادادی گن ــت ق در کش

وزیر جهاد کشاورزی، فرمان تشکیل صندوق 
حمایت از محصوالت گلخانه ای را صادر کرد

شــورای  مصوبــه  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر   
حمایتــی  سیاســت های  اتخــاذ  و  قیمت گــذاری 
محصــوالت اساســی کشــاورزی بــرای تشــکیل صنــدوق 
ــا ســرمایه  حمایــت از توســعه محصــوالت گلخانــه ای ب

اولیــه 200میلیــارد تومانــی را ابــاغ کــرد.

شــورای قیمت گــذاری و اتخــاذ سیاســت ها حمایتــی 
محصــوالت اساســی کشــاورزی روز دوازدهــم دی مــاه 
بــه اســتناد مفــاد قانــون اصــاح قانــون تضمیــن 
خریــد محصــوالت اساســی کشــاورزی مصــوب 5آبــان 
ــر  ــور تغیی ــامی و به منظ ــورای اس ــس ش 1399مجل
رویکــرد کشــت محصــوالت ســبزی و صیفــی از فضــای 
ــی در مصــرف  ــه ای و صرفه جوی ــه فضــای گلخان ــاز ب ب
آب و توســعه تولیــد قــراردادی تصویــب کــرد شــرکت 
ــرمایه گذاری در  ــعه س ــت از توس ــی حمای مادرتخصص
بخــش کشــاورزی نهایتــاً تــا پایــان ســال 1402نســبت 
ــت از توســعه محصــوالت  ــدوق حمای ــه تشــکیل صن ب
ــی  ــا مشــارکت بخــش خصوصــی و حقوق ــه ای ب گلخان
فعــال بــا ســرمایه اولیــه دو هــزار میلیــارد ریالــی اقــدام 

کنــد.

ــد،  ــد، هن ــل، هلن ــس، برزی ــکا، انگلی ــس از آمری ــران، پ ای
ــه  ــیا و منطق ــرب آس ــور در غ ــا کش ــه، تنه ــان و فرانس آلم
جهــان اســام اســت کــه توانســته تولیــد مــرغ الیــن را در 

ــار داشــته باشــد. اختی

افتتاح نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته   در بوشهر

 چهارمین نمایشــگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته و نخستین 
نمایشــگاه کشــاورزی، دام و طیور در بوشهر گشایش یافت.

مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اســتان 
بوشــهر در آییــن افتتــاح چهارمیــن نمایشــگاه بین المللی خرما 
و صنایع وابســته و نخســتین نمایشــگاه کشــاورزی، دام و طیور 
اظهــار کــرد: چهارمیــن نمایشــگاه بین المللــی خرمــا و صنایــع 
وابســته در 55غرفــه بــه مســاحت یکهــزار و 900مترمربــع و بــا 

شــرکت 10اســتان کشــور برپــا شــده اســت.

حســین نامــور افــزود: ایــن نمایشــگاه بــه مــدت چهــار روز از 
ســاعت 17تــا 22بهمــن پذیــرای بازدیدکنندگان اســت.

وی ادامــه داد: نمایشــگاه بین المللــی خرمــا و صنایع وابســته 
ســاالنه میزبــان بازدیــد کننــدگان زیــادی از اقصــی نقــاط ایران 

وکشــورهای خارجی اســت.

مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اســتان 
بوشــهریادآور شــد: اســتان بوشــهر 25عنــوان نمایشــگاهی دارد 
کــه از ایــن شــمار عنــوان 11مــورد آن در ســال جــاری برگــزار 

شــده اســت.

نامــور ادامــه داد: برپایــی 11نمایشــگاه در بوشــهر منجــر بــه 
انعقــاد قراردادهایــی بــا اعتبــار بیــش از 800میلیارد ریال شــده 
و 100میلیــارد ریــال نیــز بــه حــوزه حمــل و نقــل ایــن اســتان 

کمــک کــرده اســت.

کردستان رتبه نخست کشور را در کشاورزی 
قراردادی کسب کرد
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The Minister of Jihad of Agriculture issued an order to establish a
 support fund for greenhouse productsr

The Minister of Agricultural Jihad announced the ap-
proval of the pricing council and the adoption of sup-
port policies for basic agricultural products to form a 
support fund for the development of greenhouse prod-
ucts with an initial capital of 200 billion tomans.
In order to change the approach of growing vegeta-

ble and summer crops from open space to greenhouse 
space and saving water consumption and development 
of production, the pricing council approved a contract 
that it was decided “specialized parent company for 
supporting the development of investment in the agri-
cultural sector” would establish a fund the  until the end 
of 1402,  greenhouse products with the participation of 
the active private and legal sector with an initial capital of 200 billion tomans.

From agriculture to economy and 
politics with poppy cultivation in the 
neighboring country

The above title is a report that fully deals with 
the issue of poppy cultivation and production 
of opium and its derivatives from all political, 
economic, social and cultural aspects in Af-
ghanistan (neighboring Iran).
In the introduction of this report, it is stated: 

poppy cultivation and production of opium and 
its derivatives have become an economic, social, cultural and even political reality in Afghan-
istan for many years, and in the world as the third most active financial market after oil and 
weapons, much more It is considered as a normal agricultural product.
On the other hand, unfortunately, in the last few decades, along with herbal drugs, we are faced 

with industrial substances or so-called laboratory production, which according to experts, are 
far more dangerous than opium, which has made it difficult to decide to eradicate poppy cultiva-
tion. Therefore, it seems that the world should adopt and implement a logical, decisive and glob-
al strategy for a product that may be produced in the hands of an Afghan child and consumed by 
a European citizen on the other side of the oceans.
Earlier, the United Nations had warned about the increasing growth of drug use in the world.
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Exaggeration in statistics and reduction of pub-
lic trust in the Ministry of Jihad
 Agriculture

The subject of this editorial, written by Mansoor Ansary, the 
editor-in-chief and franchise owner of the magazine, as it is clear 
from the title, is related to exaggerated statistics that seem very 
doubtful for implementation.
This writer is stating: I do not intend to advice, but I want to 

defend agriculture and food security of the country as a special-
ized media with several decades of experience, because these two issues have become 
extremely important both in Iran and in the world political scene. .
   The custodian of agriculture and food security of our country is the Ministry of Agri-

cultural Jihad, and I want to carry out my press mission without controversy by criticizing 
harmful exaggerations and paper programs that are announced without real coordination 
to secure the necessary credits.
The author then warned the Ministry of Jihad and Agriculture against this by arguing 

that exaggerated statistics cause people and farmers to mistrust the government.
In the end, the author examined the issue of trust from a sociological point of view and 

said: Trust is hard to get even in personal matters, but it is easily broken and destroyed, as 
well as people’s lack of trust in the government or a ministry. It affects the confidence of 
the parliament. Therefore, the announcement of important and extensive programs should 
be based on their actual realization, not political expediency or creating false and fleeting 
happiness, because their non-implementation causes irreversible mistrust!

Mazandaran is the pilot province of 
biological warfare in the north of the 
country

The head of the country’s plant protection orga-
nization announced the production of healthy rice 
crops in the first and second crops without the use of 
chemical pesticides and said: there is a field for the 

production of healthy crops in the country and if farmers use the latest findings and research 
achievements of researchers, we will see the production of a variety of healthy crops.
Hossein Ranjbaragadham said: Mazandaran has special conditions in the production of ag-

ricultural products, which has become the country’s food security province and has also been 
selected as the pilot province of biological fight in the north of the country.
While criticizing the large number of stores distributing chemical poisons in the province, 

he said: We should seek to increase the number of herbal medicine clinics in the province and 
thereby reduce the consumption of poisons, because the health of society depends on reducing 
the consumption of chemical poisons.



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 252

دی 1401

وم
 س

م و
ست

 بی
ال

س

32

Exaggeration in statistics and reduction 
of public trust in the Ministry of Jihad 
Agriculture
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