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پیش خط
روی

اخبـــار
معاون وزير جهاد كشاورزي:

زيره ،دانهاي شگفتانگيز از دل كوير

خريد تضميني گندم۹درصد كاهش يافت

معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه خريد تضميني گندم نسبت
بهمدت مشابه سال گذشته  ۹درصد كاهش يافتهاست ،گفت :برخي
كشاورزان گندم خود را نگهداشتهاند و تحويل دولت نميدهند.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،عبدالمهدي بخشنده در همايش
مشاركت عمومیـ خصوصي در توسعه بخش كشاورزي در پاسخ به پرسشی
مبنيبر اينكه گفته ميشود امسال گندمكاران گندم خود را تحويل دولت
نميدهند و ميزان خريد تضميني در سال جاري كاهش يافته است ،اظهار
داشت :تاکنون  5/5ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شده كه
 ۹درصد كمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
وي افزود :با توجه به افزايش توليد محصول در سال جاري انتظار داشتيم
كه خريد بيشتر از سال گذشته باشد كه اين اتفاق رخ نداده است؛ ضمن
اينكه در كل سال گذشته  9/5ميليون تن از كشاورزان خريداري شد و
پيشبيني ميشد اين رقم امسال به  ۱۲ميليون تن برسد كه اين پيشبيني
تاكنون محقق نشده است.
معاون وزير جهاد كشاورزي ارزش گندم خريداري شده از كشاورزان را 9
میلیارد و  500میلیون تومان عنوان كرد كه هفتمیلیارد و  600میلیون
تومان آن پرداخت شده و یکمیلیارد و 900میلیون تومان آن باقي مانده
است .به گفته بخشنده ،باقيمانده مطالبات با تأخير يك تا دو هفتهاي پرداخت
ميشود .وي با اشاره به اينكه برخي از كشاورزان ،گندم خود را نگهداشتهاند،
گفت :گندم برخالف محصوالت تازهخوري قابليت نگهداري دارد و كشاورزان
ميتوانند آن را در انبارهاي خود نگهدارند كه البته انبارهاي كشاورزان چندان
استاندارد و فني نيست و ما اين نگهداري را توصيه نميكنيم.
معاون وزير جهاد كشاورزي درباره اينكه قيمت گندم براي سال زراعي
جاري تغييري نداشته است ،خاطرنشان كرد :براي سال زراعي آينده قيمت
محصوالتي كه بايد خريد تضميني شود ،بايد تا پايان شهريور اعالم شود كه
وزير جهاد كشاورزي طي يكي تا دو روز آينده پيشنهادات خود را به شوراي
اقتصاد اعالم ميكند.
نایب رئيس بنياد ملی توانمندسازی گندمكاران ايران:

قاچاق گندم با حجم باال ممكن نيست

نایب رئيس بنياد ملی توانمندسازی گندمكاران ايران قاچاق گندم را شايعه
دانست و گفت :اين محصول مانند ساير كاالها در حجم كم قابليت قاچاق
ندارد و بايد از طريق كاميون يا كشتي حمل شود.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،عليقلي ايماني با اشاره به اينكه قاچاق
اين محصول با حجم باال امكانپذير نيست ،افزود :احتمال اين ميرود كه در
برخي استانهاي مرزي كشور كيسههاي آرد با حجم كم از طرق مختلف
ازجمله كولهبري قاچاق شود؛ اما اين موضوع براي گندم نميتواند صحت
داشته باشد.
وي پيشبيني خريد گندم امسال دولت را بيش از  ۱۰ميليون تن دانست
و افزود :در زمان حاضر خريد تضميني گندم از مرز پنجميليون تن عبور
كرده با وجود اينكه نزديك  ۵۰درصد گندم برداشت نشده است .شايعاتي
مبنيبر خريد گندم توسط دالالن با قيمتهاي باالتر و افزايش قيمت گندم
توسط دولت نيز صحيح نيست؛ زيرا دالالن گندم را حتي  ۱۰۰تومان باالتر
از نرخ خريد تضميني دولت از كشاورزان خريداري نميكنند ،بنابراين اين
موضوع منتفي است.
اين مقام صنفي با اشاره به اينكه دولت به تعهداتش عمل كرده و تقريباً
پرداختها بهروز است و هيچ مشكلي وجود ندارد ،ادامه داد :اكنون بيش
از  ۸۵درصد مطالبات گندمكاران پرداخت شده است و همانند سنوات
گذشته نبوده كه  ۵۰درصد پرداخت شده باشد و نزديك دو ماه بعد مابقي
پرداخت شود.
نرخ گندم در سال زراعي افزايش نمييابد
وي با بيان اينكه نرخ گندم در سال زراعي جاري افزايش نمييابد ،اضافه
كرد :افزايش قيمت خريد گندم توسط دولت نيز به قيمتگذاري سال
زراعي آينده سال  99-۹۸موكول شده است و هيچ ارتباطي به قيمت امسال
خريد تضميني گندم ندارد.
تعلل گندمكاران در فروش گندم ناشي از افزايش كرايه حمل
نایب رئيس بنياد ملی توانمندسازی گندمكاران ايران درباره تعلل فروش
گندم توسط كشاورزان گفت :امسال در خريد تضميني گندم توسط دولت
نزديك شش درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشتهايم؛ زيرا برخي
كشاورزان مدعي هستند كه در زمان اوج برداشت كرايه حمل و نقل افزيش
مييابد كه با انبار كردن گندمها ،امروز با كرايه حمل ارزانتر گندم را تحويل
دولت ميدهند؛ بهطور مثال اگر قيمت كرايه حمل هر تن گندم در زمان اوج
برداشت  ۴۰هزار تومان است در شرايط عاديتر بين  ۱۵تا  ۲۰هزار تومان
براي گندمكاران تمام ميشود.
وي قيمت جهاني گندم را  ۲۰۰دالر بدون احتساب كرايه حملونقل و بيمه
عنوان كرد و افزود :اين قيمتي است كه در بازارهاي حاشيه ما وجود دارد؛ اما
اينكه گندم را چگونه در حجم باال قاچاق و پول آن را به كشور بازگردانيم
نشان ميدهد كه اين موضوع عملياتي نميشود.
ايماني گفت :براساس هزينههاي تمام شده توليد و آناليز نهادهها،
ماشينآالت ،خدمات ،كارگري ،آببها و انرژي براي سال زراعي آتي
 ۹۹-98حدود دوهزار و  ۵۵۰تومان با  ۲۰درصد سود براي كشاورزان
پيشنهاد شده كه بايد توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه شود تا شوراي
اقتصاد پس از تصويب ابالغ كند.
گفتنی است ،طبق قانون ،وزارت جهاد كشاورزي هر سال بايد اواخر مرداد
نرخ خريد تضميني كارشناسي شده توسط دولت را تا پيش از آغاز فصل
زراعي جديد ارائه كند و تا پايان شهريور نرخها به كشاورزان اعالم شود.
با حضور  ۲۵۰شركتكننده

نخستينجشنوارهآشپزيباقارچ
به ميزباني شهرستان مالرد برگزار شد

نخستين جشنواره آشپزي با قارچ با حضور  ۲۵۰شركتكننده به ميزباني
شهرستان مالرد برگزار شد.
به گزارش «سبزینه» ،در راستاي حمايت از توليدات داخلي ،ترويج
غذاي سالم و معرفي شهرستان مالرد بهعنوان پايتخت قارچ كشور
نخستين جشنواره آشپزي برگزار شد .اين جشنواره با حضور حسين
توكليكجاني ،فرماندار مالرد ،خانوادهها و اقشار مختلف مردم اين
شهرستان ،شهرهاي همجوار و شركتكنندگاني از استانهاي مختلف
كشور و همچنين مسئوالن جشنواره آشپزي با قارچ در بوستان ملت
شهر مالرد برگزار شد .در اين جشنواره  ۲۵۰كدبانوي ايراني ،هنر
آشپزي خود را به نمايش گذاشتند كه پس از اعالم نظرات داوران به
نفرات برتر جوايزي ازقبيل سكه بهار آزادي و جوايز نقدي اهدا شد.
اجراي موسيقي ،استندآپ و مسابقه بين شركتكنندگان بخشي ديگر
از برنامههاي اين مراسم بود.

متوسطمصرفسمومدرمحصوالتكشاورزيکشورپایینترازمیانگینجهانياست

سبزینه

مصرف ساالنه ۳۰هزارتن سم در ایران
هما همتخواه

با توجه به افزايش روزافزون جمعيت جهان
و الزام براي تأمين امنيت غذايي ،مصرف
سموم و آفتكشها در بخش كشاورزي امري
اجتنابناپذير است ،اما استفاده از سموم كيفي و
مصرف استاندارد آنها يكي از موضوعات مهمي
است كه بايد مورد توجه مسئوالن و كشاورزان
قرار گيرد تا از بدمصرفي سموم جلوگيري شود.
امروز براي تأمين امنيت غذايي و افزايش
توليدات كشاورزي تمامي كشورهاي جهان
ناچارند از سموم شيميايي بهره ببرند و حتي
پيشرفتهترين كشورهاي جهان نيز نميتوانند
ادعا داشته باشند كه از مصرف سموم شيميايي
در حفظ توليدات كشاورزي خود بيبهرهاند،
اما مسائل زيستمحيطي ،باقيمانده سموم در
محصوالت كشاورزي و آاليندههاي منابع پايه
همچون آب و خاك خود چالشي است كه ايران
نيز از اين موضوع مستثني نيست.
طبق برخي گزارشها ،متوسط جهاني مصرف
سموم كشاورزي در دنيا  1/2كيلوگرم در
هكتار است ،بنابراين آنچه امروز مدنظر است
كمترين حجم مصرف سموم شيميايي در بخش
كشاورزي است.
سموم شيميايي داراي درجهبندي كم خطر،
متوسط خطر و پرخطر هستند كه طي سالهاي
اخير بخش عمده سموم مورد مصرف كشورهاي
پيشرفته دنيا سموم كمخطر و متوسط خطر
است و حتي سازمانهاي بينالمللي بهمنظور
حفظ مسائل زيستمحيطي و توليد محصوالت
كشاورزي سالم كشورهاي درحال توسعه و
جهان سوم را به حذف سموم شيميايي پرخطر،
سموم تقلبي يا تاريخ گذشته از چرخه توليدات
كشاورزي ترغيب ميكنند.
گفته ميشود درحالحاضر  ۸۰درصد موارد
اوليه تكنيكال كارخانجات توليد داخل از محل
واردات تأمين ميشود؛ بنابراين با وجود تحريمها
و وجود مشكالتي در نقل و انتقال پول ممكن
است برخي واردكنندگان اقدام به واردات مواد

اوليه بيكيفيت كنند كه اين موضوع ميتواند
خطراتي را بهدنبال داشته باشد .اين درحالي
است كه  ۸۰درصد توليد سموم كشور در داخل
و  ۲۰درصد سموم آماده مصرف از محل واردات
تأمين ميشود كه پيش از اين بخشي از سموم
آماده مصرف از كشورهاي اروپايي وارد ميشد.
آمارها در ايران نشان ميدهد كه با وجود
زيركشت بودن  8/7ميليون هكتار اراضي و توليد
بيش از  ۱۲۲ميليون تن محصوالت كشاورزي و
بروز آفتهاي متنوع بهدليل خشكساليها نياز
ساالنه كشور به انواع سموم حدود  ۳۰هزارتن
است ،اين بدان معناست كه در هر هكتار نزديك
 ۷۰۰گرم سم مصرف ميشود كه اين ميزان
نسبت به نرم جهاني آن نيز كمتر است.
براساس سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي بايد
به سموم بخش كشاورزي همانند دارو نگاه كرد،
اين بدان معناست كه اين مواد عالوهبر داشتن
كيفيت الزم بايد زيرنظر كلينيكها و شبكههاي
سازمان حفظ نباتات با ارائه نسخه در اختيار
متقاضيان قرار گيرد كه پس از سالها تالش اين
وزارتخانه براي اجرايي كردن اين موضوع كماكان
اين مهم رعايت نميشود.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه ايران در توليد
محصوالت كشاورزي استانداردهاي صادراتي را
رعايت ميكند تا جاييكه حتي محصوالت ما
به روسيه صادر ميشود كه استانداردهاي بسيار
سختگيرانهتري نسبت به اتحاديه اروپا دارد.
عباس كشاورز ،معاون وزير جهاد كشاورزي در
امور زراعي ،بر اين باور است كه تحريمها تأثيري
بر تأمين مواد اوليه سموم بخش كشاورزي
نداشته و حتي در صورت همكاري نكردن
برخي كشورهاي توليدكننده براي تأمين سموم،
همچنان مشكلي نخواهيم داشت.
وي گفت :ساالنه رقم قابلتوجهي از محصوالت
زراعي مورد آزمايش و پايش قرار ميگيرند و
بررسيها نشان ميدهد كه استانداردهاي
توليد محصوالت كشاورزي در ايران نسبت
به اروپاييها هفتبرابر سختگيرانهتر است كه
انحراف كمتري را نسبت به بسياري از كشورها

نشان ميدهد؛ بهطور مثال ميزان استاندارد
اروپا براي آرسنيك برنج  ۱۵صدم درصد
اعالم شده ،اين ميزان در ايران پنج دهم
درصد است.
چندي پيش محمدرضا درگاهي ،رئيس سازمان
حفظ نباتات كشور ،نيز اعالم كرد ۲۱ :درصد
سموم مصرفي كشور ما پرخطر است كه براي
مبارزه با آفات مضر در بخش شهري و كشاورزي
بهكار ميرود و امري اجتنابناپذير است ،اما
بخش عمدهاي از سموم مصرفي كشور از سموم
بيولوژيك «متوسط و كمخطر» است كه تالش
شده تا در اين زمينه افزايش توليد داشته باشيم.
به گفته وي ،ما همچنان در واردات سموم
تكنيكال (ماده مؤثره) به برخي كشورها
وابستهايم؛ زيرا بهدليل باال بودن هزينههاي توليد
همانند بيشتر كشورهاي دنيا امكان توليد اين
محصول با حجم باال را نداريم و مانند بسياري از
كشورها اين نوع سموم را از چين تأمين ميكنيم.
وي با تأكيد بر اينكه با وجود تحريمها بيش
از مصرف ساالنه سموم آماده مصرف و مواد
تكنيكال از محل توليدات داخل و واردات تأمين
شده است ،افزود :در سال رونق توليد در برخي
مقاطع براي حمايت از توليدكنندگان داخل
حتي كاهش چهار درصدي صدور مجوز واردات
سموم گياهي را داشتهايم.
درگاهي گفت :درحالحاضر به قانون جامع
قرنطينه نياز داريم كه سال گذشته تدوين طرح
جامع قرنطينه پيشنهاد شد كه امسال نيز فرآيند
تهيه و تنظيم آن در دست اجراست ،اين درحالي
است كه بيش از  ۹۵پست قرنطينه خارجي و
داخلي در گمركها و بنادر كشور فعال است و
تالش ميشود با جذب نيروهاي هميار قرنطينه و
تشكيل ستادهاي الزم اين شبكه تا سال ۲۰۲۰
ميالدي بيش از پيش قوي شود.
آمارهاي سال  ۹۷نشان ميدهد كه از  ۲۶درصد
سم آماده مصرف وارد شده ۲۰ ،درصد متعلق به
سموم اصلي اروپايي بود كه شركتهاي هند و
چين توان ساخت اين نوع سموم را ندارند و فقط
شش درصد سموم آماده مصرف از كشورهاي

هند و چين وارد ميشود كه توان رقابت با توليد
داخل را دارد.
شقايق فكوري ،يكي از كارشناس بيوتكنولوژي،
گفت :محصوالت تراريخته تجاري شده بهدليل
استفاده نكردن از سموم شيميايي خطرناك،
 ۳۷درصد سالمتر از محصوالتي هستند كه با
سموم شيميايي توليد ميشوند و دانشمندان
از فناوري مهندسي ژنتيك براي اصالح گياهان
زراعي و ارقام جديد با صفات بهبود يافته استفاده
ميكنند كه ضمن افزايش عملكرد ،به شرايط
نامساعد محيطي مثل كمآبي و شوري متحمل
بوده و مصرف سموم شيميايي در كشت آنها
كاهشيافته يا حذف ميشود.

كشاورزان در مقابل مصرف علمي سموم
مقاومت ميكنند
سعيده نوربخش ،مديركل دفتر آفتكشهاي
سازمان حفظ نباتات كشور ،نیز افزود :در تأمين
و تدارك سموم مشكلي نداريم از ابتداي سال
تاكنون  ۲۷هزار و  ۸۰۰تن انواع سموم تكنيكال
و سموم آماده مصرف به كشور وارد شده است.
وي با بيان اينكه سال گذشته بيش از  ۳۲هزار
تن سم به كشور وارد شده است ،گفت :با توجه
به تحريمها براي مصرف و ذخيرهسازي تا پايان
سال جاري سم تهيه و تدارك ميشود و مشكلي
در اين خصوص نداريم .بخش عمده واردات
ما تكنيكال است كه  ۸۰درصد سم مصرفي
كشور از طريق توليد داخلي و  ۲۰درصد سموم
آماده مصرف حاصل فرموله شدن تكنيكالها
وارد ميشود.
نوربخش با اشاره به اينكه مصرف ساالنه سموم
بين  ۲۵تا  ۳۰هزار تن است ،اظهار داشت :از سال
 ۹۷تاكنون  ۵۹هزار تن سم تأمين و ذخيرهسازي
شده است .بخشي از سموم آماده مصرف بهدليل
فرموالسيون تا سالها تحت انحصار كشورهاي
توليدكننده قرار دارند؛ بنابراين ما بايد سموم
آماده مصرف را وارد كنيم تا زمانيكه اين مواد
از انحصار اين كشورها خارج و رقابتپذير شود تا
بتوانيم نسبت به توليد آنها اقدام كنيم.

كشت گلخانهاي راهي براي رونق توليد و حفظ آب
شيوه كشت گلخانهاي يكي از روشهاي به نسبت نوين در عرصه
كشاورزي محسوب ميشود كه عالوهبر كاهش چشمگير مصرف آب،
افزايش برداشت نيز در اين شيوه بهمراتب بيشتر از روشهاي ديگر
محقق ميشود.
شيوه كشت گلخانهاي با توجه به شرايط كمآبي ميتواند راهكاري مؤثر
براي رونق توليد باشد .از مزاياي اين شيوه كشت ميتوان به مديريت
مصرف و صرفهجويي آب ،توليد محصوالت باكيفيت ،كاهش ضايعات
در بخش كشاورزي ،افزايش بهرهوري و امكان توليد محصوالت مختلف
در همه فصول اشاره كرد .در شرايطي كه تغييرات اقليمي رخ نشان داده
و خشكسالي در سالهاي پياپي دامنگير بخش كشاورزي و توليد شده
است ،كشت گلخانهاي درحقيقت راهي براي برونرفت از شرايط فعلي
است ،اگرچه استان خراسانرضوي بهرغم وضعيت اقليمي و خشكي
كه در آن قرار دارد هنوز به سطح مطلوب در اين زمينه نرسيده است.
توجه دولت به توسعه كشت گلخانهاي طي سالهاي اخير بهمراتب بيش
از پيش خود را نشان داد كه البته اين امر در خراسانرضوي نيز نمود
يافت و رشد سهبرابري سطح زيركشت گلخانهها از سال  ۹۲تاكنون
شاهدي بر اين مدعاست.
سياستهاي هوشمندانه در بخش كشاورزي كه از آن جمله ميتوان
به شيوههاي نوين كشت و دوري از روشهاي سنتي و آببر اشاره كرد
ميتواند در شرايط بحراني موجود راهي براي شكوفايي بخش كشاورزي
در اوج بحران خشكسالي و تنش آبي باشد.
خراسانرضوي با بيش از  ۳۶۰هكتار سطح زيركشت محصوالت
گلخانهاي رتبه ششم را در كشور دارد؛ اما در اين مسير هنوز راه نرفته
بسياري باقي است .اين استان با يكميليون و  ۲۰۰هزار هكتار كشتزار
و  14/6ميليون واحد دامي افزونبر  ۱۰درصد توليدات زراعي ،باغي و
دامي كشور را در اختيار دارد.
خراسانرضوي با توليد بيش از هفتميليون تن انواع محصوالت زراعي،
باغي و دامي به ارزش ناخالص اقتصادي ۹۵هزار و  ۷۳۰ميليارد و ۴۲۳
ميليون ريال جايگاه تأثيرگذاري در اين بخش از اقتصاد ايران دارد.
عقبماندگي خراسانرضوي در كشت گلخانهاي
وزير جهاد كشاورزي در سفر اخير خود در خرداد ماه به شهرستان
نيشابور در خراسانرضوي از عقبماندگي اين استان در زمينه
كشتهاي گلخانهاي گاليه كرد و گفت :نهضت توسعه كشت گلخانهاي
در كشور آغاز شده است؛ ولي استان خراسانرضوي در اين زمينه نسبت
به كل كشور عقب مانده است.
محمود حجتي در اين سفر ابراز اميدواري كرد با مشاركت هرچه
بيشتر توليدكنندگان و بهرهبرداران و با حمايت دولت ،عقبماندگي
اين استان در اين زمينه مرتفع شود و افزود :در كشت گلخانهاي به
نسبت هر واحد آب مصرفي در عرصه ،يك دوازدهم مصرف ميشود
و با توجه به بازارهاي بالقوهاي كه در اطراف ايران وجود دارد و چهار
فصل بودن كشورمان استفاده از اين روش توان اشتغالزايي بسيار
بااليي دارد.
به اين ترتيب درپي اين سفر خراسانرضوي ملزم شد تا

اين عقبماندگي را جبران كند و در مدت زماني كوتاه با حمايت از
بهرهبرداران اين بخش تحولي در اين عرصه را رقم زند.
كشت گلخانهای ،اولويت نخست شد
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسانرضوي با اشاره به اهميت
كشت گلخانهاي و مزاياي فراوان آن گفت :سطح كشت گلخانهاي در
خراسانرضوي از زمان آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد تاكنون سهبرابر
شده است ،يعني سطح زيركشت گلخانه در اين استان در سال ۱۳۹۲
معادل  ۱۱۸هكتار بود كه هماكنون به بيش از  ۳۶۰هكتار افزايش
يافته است.
محمدرضا اوراني افزود :صيفيجات ،سبزيجات و گلهاي شاخه بريده
 ۸۰درصد سطح زير كشت گلخانهاي را در خراسانرضوي در اختيار
دارند و  ۲۰درصد باقي مانده نيز ساير محصوالت قابل كشت در
گلخانه ازجمله انواع ميوه است و بهطور كلي ساالنه حدود  ۶۰هزار تن
محصوالت گلخانهاي در خراسانرضوي توليد ميشود.
وي با اشاره به اينكه امسال توسعه كشتهاي متراكم و گلخانهاي اولويت
مهم خراسانرضوي است ،گفت :اين اقدام بهعنوان يكي از سياستهاي
محوري و بخشي از طرحهاي مصوب اقتصاد مقاومتي موردنظر و توجه
قرار دارد .رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسانرضوي با بيان اينكه
امسال سهم استان خراسان براي توسعه كشت گلخانهاي  ۲۲۵هكتار
اعالم شده است ،گفت :هدفگذاري انجام شده در استان براي اين منظور
 ۶۰۰هكتار است .اوراني افزود :سال گذشته یکهزار و  ۸۰۰هكتار كشت
متراكم و گلخانهاي در خراسانرضوي اجرا شد كه یکهزار و  ۴۰۰هكتار
از اين ميزان در قالب شهركهاي كشاورزي گلخانهاي ،مجتمعهاي
گلخانهاي و گلخانههاي فردي ثبت شده است.

 ۹۵۰ميليارد ريال تسهيالت
براي توسعه كشت گلخانهاي در خراسانرضوي
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسانرضوي با بيان اينكه حمايت از
بهرهبرداران در اين زمينه قطعي و حتمي است و در اين رابطه دولت
تسهيالت خوبي را اختصاص داده ،افزود :امسال  ۹۵۰ميليارد ريال
تسهيالت يارانهاي در زمينه توسعه كشت گلخانهاي به خراسانرضوي
تخصيصيافته است كه توصيه ميشود صاحبان چاههاي كشاورزي
و منابع آب بهويژه در دشتهاي مشهد ،چناران ،فريمان ،تربتجام،
نيشابور ،فيروزه ،تربتحيدريه و سبزوار از اين تسهيالت استفاده كنند.
اوراني با اشاره به مزاياي كشت گلخانهاي گفت :هر هكتار گلخانه براي
 ۱۰نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ايجاد ميكند و برداشت محصول
در اين سيستم در تمام ايام سال انجام ميشود .راهاندازي هر هكتار
گلخانه هماكنون به  ۱۲تا  ۳۰ميليارد ريال سرمايهگذاري نياز دارد
و پيشبيني ميشود شاهد استقبال خوب بهرهبرداران و كشاورزان در
اين زمينه باشيم.
خراسانرضوي پيشرو در استفاده از گلخانههای صنعتي
مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي خراسانرضوي هم با اشاره
به اينكه سابقه كشت گلخانهاي در اين استان به  ۱۲سال پيش باز
ميگردد ،گفت :هم اينك خراسانرضوي در زمينه كشت گلخانه
هيدروپونيك يا صنعتي رتبه نخست كشور را دارد.
هاشم نقيبي افزود :هماكنون حدود  ۲۰درصد سطح كشت گلخانهاي
فعال در خراسانرضوي را گلخانههاي صنعتي (هيدروپونيك) تشكيل
ميدهند و با توجه به كاهش فراوان مصرف آب در كشت گلخانهاي،
اين نوع كشت در وضعيت موجود بهمراتب سودآورتر و مناسبتر است.
وي ادامه داد :در كشت گلخانهاي كيفيت محصوالت بهمراتب مطلوبتر
و سالمتر از ديگر شيوههاي كشت بهويژه از نظر ارزش غذايي است و در
بخش صادرات نيز تقاضاي فراوان براي اين نوع محصوالت وجود دارد.
 3دشت ويژه كشت گلخانهای
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسانرضوي نيز
با اشاره به اينكه سه دشت مشهد ،فريمان و نيشابور براي
ساخت گلخانه در استان خراسانرضوي انتخاب شده
است ،افزود :با توجه به پيگيريها و بررسيهاي انجام
شده مقرر شد كه سطح زيركشت گلخانهاي استان در
مدت سهسال آينده به یکهزار هكتار برسد.
علي رسوليان افزود :براي اجراي برنامه توسعه
گلخانهها در خراسانرضوي بايد ساالنه  ۵۷۰هكتار
گلخانه در استان ايجاد شود كه بههمين منظور
با همكاري فرمانداران شهرستانها در سه دشت
مشهد ،نيشابور و فريمان اين اقدام آغاز شده
است .وي ادامه داد :صرفهجويي مصرف آب
در كشت گلخانهاي جادويي است ،بهطوريكه
در كشت گلخانهاي  ۱۰درصد مصرف آب
نسبت به كشت سنتي صرفهجويي ميشود
و توليد محصول خارج از فصل ،مقاومت
محصول و مصون بودن باغها از تنشهاي
محيطي ازجمله گرما ،سرما و تگرگ از ديگر
مزيتهاي كشت گلخانهاي است.

كرمان از قديم به شهر زيره معروف بوده است و برداشت حدود
چهارهزار كيلوگرم زيره از ارتفاعات و مراتع نشان از غني بودن اين گياه
خودرو در سطح استان دارد.
به گزارش«سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،سالهاست كه
عطري خوش در كوچههاي كرمان مشام عابران را مينوازد هر بانوي
كرماني در غذاهايي كه طبخ ميكند از اين دانه جادويي براي خوش
عطري غذاهايش استفاده ميكند .شايد براي برخي استفاده از دانههاي
ريز و خوش عطر در برنج ،آبگوشت و ...كمي عجيب باشد؛ اما عطر
جادويي زيره را كمتر كسي نميپسندد به نوعي همه مشتري خوش
عطري و خواص آن ميشوند.
بهميهماني نن ه زيور ،پيرزني اهل روستاي كهنوج ماهان ،ميرويم؛
كسي كه سالها تجربه دارد .وي درباره ريختن زيره در غذا گفت :زيره
كرمان چنان عطر و بويي دارد كه وقتی در برنج استفاده ميشود عطر
و بويش در تمام اتاق ميپيچد .اين عطر خوشي كه ازش ميگوييد در
حقيقت بهخاطر وجود زيرهاي است كه در برنج ميريزيم.
به گفته اين مادر مهربان هيچ زني نيست كه نداند چطور بايد از زيره در
غذاهايش استفاده كند ،اما روش استفاده آن را توضيح داد تا اگر كسي
در اينباره اطالعاتي ندارد او هم روش استفاده از زيره را در هنگام پخت
برنج ياد داشته باشد.
وي بيان كرد :بعد از اينكه برنج را آبكش كرده و درون قابلمهاي كه از
قبل روي اجاق قرار داديم ريختيم ،زيره را هنگام دم دادن برنج به آن
اضافه ميكنيم تا عطر و بويش بهطور كامل در آن بپيچد و طبيعت برنج
طبخ داده شده را ماليم كند .شايد براي شما هم اين دانههاي خوشبو
خيلي مهم شده باشد ،اينك ه اين دانهها چه هستند و چگونه كشت
ميشوند .اص ً
ال چه استفادههايي از اين گياه به غير از مصرف خوراكي
ميشود .براي اين مهم بهسراغ منابع طبيعي رفتيم؛ جاييكه هميشه
در بحث گياهان حرفي براي گفتن دارد.
برداشت  ۴هزار كيلوگرم زيره از ارتفاعات كوهستاني كرمان
نعمتاهلل مدديزاده ،رئيس اداره بهرهبرداري اداره كل منابع
طبيعي استان كرمان ،گفت :زيره نام ميوه گياهي است از
خانواده چتريان كه انواع مختلفي شامل زيره سبز با نام علمي
( ،)Cumminum cyminumسياه ( )carum carviبا نام سنتي كرويا
و كوهي يا كرماني ( )Bunium persicumدارد و بهصورت خودرو در
ايران ميرويد .تنها گونه زيره سياه است كه داراي ماده مؤثره فوقالعاده
باال و قدرت نگهداري بااليي است.
وي افزود :بيشترين رويشگاه زيره بهويژه نوع كوهي (زيره كرماني)
مربوط به استان كرمان و كوههاي اطراف شهر كرمان است .گياه
زيره گونهاي است علفي و پايا رويش آن بهصورت چند ساله بوده كه
ارتفاعش معموالً به نيم تا يكمتر ميرسد.
وي بيان كرد :رويش اين گياه در ارتفاعات خط برف ازجمله كوههاي
جوپار ،سيرچ ،لري دلفارد و كوهستانهاي بحر آسمان و كوههاي
خبراست .ميوههاي اين گياه كوچك و هاللي شكل است و در اواخر
فصل بهار آماده برداشت هستند.

رئيس اداره بهرهبرداري اداره كل منابع طبيعي استان كرمان گفت:
سال گذشته بهدليل خشكسالي حاكم بر استان برداشت قابلتوجهاي
در اين زمينه صورت نگرفته است و اص ً
ال گياه به بذر ننشسته است .در
سال جاري برآوردهاي اوليه نشانگر برداشت چهارهزار كيلوگرم زيره از
ارتفاعات كوهستاني و مراتع استان دارد.
زيره خاصيت ضدسرطاني دارد
زيره كرمان از لحاظ درماني و دارويي بين خانوادههاي كرماني مورد
استفاده قرار ميگيرد و بيشتر كرمانيها از آن براي درمان بعضي از
بيماريها استفاده ميكنند.
محبوبه رئيسزاده ،متخصص داروسازي طب سنتي ،گفت :زيره
از زمانهاي بسيار قديم و اغلب بهعنوان ادويه در طبخ غذاها مورد
استفاده است .امروزه زيره از گياهان دارويي مهم بهشمار ميرود كه
داراي ارزش اقتصادي فراواني است و در بعضي از مناطق ايران كشت
ميشود .با توجه به اينكه تركيبات فعال گياه زيره اغلب در اسانس آن
موجود است؛ بنابراين زيره در مناطق گرم و خشك و با نور كافي رويش
بيشتري داشته و محتواي اسانس آن نيز بيشتر است .براي تهيه
اسانس زيره از روش تقطير با بخار آب استفاده ميشود.
وي بيان كرد :زيره در درمان بيماريهاي مختلف بهعنوان ضدتشنج،
ضدصرع ،تقويتكننده معده ،ادرارآور ،ضدنفخ و سوءهاضمه و محرك
تعريق استفاده ميشود .همچنين بهوجود آمدن قاعدگي را در هر دوره
آن تسريع ميكند .در نزلههاي حاد و مزمن برونشها ،نفخ ناشي از
سوءهاضمه و درمان ترشحات زنانگي اثرات مفيدي دارد.
وي افزود :همچنين اثرات آنتياكسيدان ،محافظت كبدي ،ضدتومور و
ضدسرطاني زيره در مطالعات ثابت شده است .ميوه گونههاي مختلف
گياه زيره اغلب در رنگ ،بو و تركيبات فعال متفاوت هستند .ميوه زيره
سبز كه در منابع طب سنتي از آن به اسم كمون ياد شده است حاوي
دوتا پنج درصد اسانس بوده و عالوهبر آن در زيره سبز روغن ،رزين،
صمغ ،موسيالژ و پروتئين نيز يافت ميشود .كمون طبيعت گرم و
خشك در طب سنتي بهصورت موضعي در بند آوردن خون دماغ،
بيماريهاي چشمي و تسكين درد دندان بهكار ميرود.
متخصص داروسازي سنتي تصريح كرد :اين گياه در طب سنتي براي
تقويت معده ،رودهها ،كبد و كليه ،تحريك اشتها ،رفع رياح و نفخ و
معده توصيه شده است .وي افزود :پتانسيل زيره بومي استان كرمان
بهعنوان يكي از گياهان دارويي بومي كشور ايران و كاربردهاي متفاوت
آن در زمينه طب سنتي ،داروهاي نوين و صنايع ميتواند چشمانداز
روشني در آينده اين گياه در كشورمان ايجاد كند و تجارت ،كشت و
كار آن و در نتيجه فرآوري صنعتيـ دارويي آن را افزايش دهد .مزاياي
استفاده از تركيبات گياهي شامل بيخطر بودن دارو براي انسان،
محيطزيست و سازگار بودن آن با بدن انسان و همچنين تجزيهپذير
بودن آن و سميت پايينتر و آثار جانبي كمتر آن نسبت به داروهاي
سنتزي شيميايي منجر به انگيزه جهت فعاليتهاي تحقيقاتي بسياري
در زمينه شناسايي و كاربرد گياهان دارويي شده است.
اما زيره مخصوص كرمان راههايي براي شناخت دارد كه مصطفي
يوسفي ،يكي از عطاران بازار بزرگ كرمان ،درباره آن گفت :براي اينكه
بخواهيم زيره خوب را از بد تشخيص دهيم بايد به رنگ ،بو و اندازه
دقيق اين دانهها توجه داشت.
وي با بيان اينكه زيره كرمان يكي از بهترين زيرهها در سطح كشور
است ،بيان داشت :براي تشخيص هرچه بهتر آن بايد گفت ريز است،
داراي بوي فوقالعادهاي است و به اندازهاي بو و عطر دارد كه بدون
ساييده شدن عطرش را ميتوان احساس كرد .بيشتر كرمانيها اين
زيره را براي استفاده در طبخ غذاها بهخصوص دم كردن برنج استفاده
ميكنند بهواسطه اينكه طبيعت برنج سرد است و طبيعت زيره گرم با
اضافه كردن آن به برنج طبيعت ماليمي بهدست ميآيد كه به اصطالح
از سردي كردن جلوگيري ميشود.

