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 گــرواکونومیآ
 
 

 

 داخلی بخش کشاورزی خبرنامه                 
  

 :در این شمــاره مـی خــوانیـــم 

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 

در ارتباط با برنامه  درخواست های بخش کشاورزی و آب، صنایع تبدیلی استان* 

 ششم توسعه

 (کمیته تخصصی دام) دام زندهبررسی مشکالت و مسائل مرتبط با صادرات * 

 گـزارشــات: 

 انـاورزی در پاکستـاد کشـی ها اقتصـژگـوی* 

 چالش های صنعت تولید شیر و راهکارهای هماهنگی با شرایط فعلی* 

 اهــم اخبــار استــانی 

 اهــم اخبــار مــلـی 

 اهــم اخبــار بین المللی 

 ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
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جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان رضوی و کارگروه امنیت غذایی و حمایت از 

سرمایه گذاری در صنعت غذا 

اساس جلسه  بر رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی شریعتی مقدم؛

اولویت  20/20/59ا مورخ مشترک کمیسیون کشاورزی و آب و کارگروه امنیت غذایی و حمایت از سرمایه گذاری در صنعت غذ

 :مطرح نمودبه شرح ذیل  با برنامه ششم توسعهدر ارتباط  را ، صنایع تبدیلی استاندرخواست های بخش کشاورزی و آب

 در ارتباط با برنامه ششم توسعه درخواست های بخش کشاورزی و آب، صنایع تبدیلی استان

 گذارى سرمایه توسعه و شرایط مناسب براى نرخ با مالى تأمین منابع( 1)

بخنش   اینن  در ومؤثر مولد گذارى سرمایه از حمایت واقعی بانکی واز منابع  طیور دام، مانند وابسته صنایع و کشاورزى بخش  ٪09 تحقق سهم 

 برای عبور از کشاورزی معشیتی به کشاورزی صنعتی و اقتصادی

تسری مشوق ها و معافیت های مالیاتی بخش کشاورزی به صنعت غذا و زنجیره های مرتبط، بخصوص حنذ  مالیناب بنرارزف افن وده از     ( 0) 

 (که درحال حاضر به تولید کننده تحمیل می شود) محصوالب غذایی 

اصولى و حذ  سنایر مشنک ب بخصنوص     هاى واحد براى استاندارد ملى سازمان و بهداشت وزارب فرآیندهای تسهیل و کارى موازى رفع( 3) 

 مشک ب مالیاتی و تامین اجتماعی

. . و  اى گلخانه هاى کشت  توسعه کشت، الگوى اجراى با تولیداب، اقتصادى ارزف حفظ با آب مصار  درصدى پنجاه کاهش گذارى هد  (4) 

 رضوی در طول برنامه ششم توسعه خراسان از الگو و اى منطقه بطور . 

 هدفمند حمایتى هاى بسته و ها مشوق احیا تبدیلى، صنایع کشاورزى، محصوالب صادراب توسعه هاى برنامه تدوین: بخش تجارب خارجی( 9) 

 ،"صادراتى ترمینال" صادراتى مانند هاى ساخت زیر بخش، ایجاد این کافى به منابع تخصیص و رقمى یك به تسهی ب نرخ صادراتى، کاهش

ثبت می ان ) و با هد  ترمیم تراز تجارتی در بخش کشاورزی، توجه به موضوع آب مجازی در مبادالب خارجی  نقل و حمل مناسب هاى شبکه

مثال ورود موقت شکر خام به )، تسهیل ورود موقت مواد اولیه و خام کارخانجاب غذایی و سایر(وارداب  -آب مصرفی دراظهارنامه های صادراب

 ،...(ادراب و بکارگیری ظرفیت های خالی کارخانجاب خوراک دام و طیور و کارخانجاب قند برای توسعه ص

 برنامه های توسعه ای زعفران ایران با ارزف اف وده مناسب، را به زعفران کشور تولید از ارزف  ٪4 وزارب جهاد کشاورزی مکلف است ساالنه( 0) 

 جهش و جانبى صنایع توسعه بازارسازى، بازاریابى، و مصار  وص اف ایشارتقاء بهداشت، کیفیت، راندمان تولید و بخص جانبه همه توسعه

و سایر دستگاهها ( شوراى ملى زعفران  ایران ) ین بودجه با همکارى تشکل هاى بخش خصوصى ا . اختصاص دهد زعفران محصول در صادراتى

 یرانزعفران ا یرو یشپ یو خطراب جد یدجد یتوجه به رقبابصورب هدفمند براى پیشگیرى از مشک ب پیش روى تولیدکنندگان و فعالین با 

 .در طول برنامه ششم ه ینه شود

بخصوص ( اقداماب متمرک  وموثر) محصوالب بندى اولویت اساس بر ارزف زنجیره ارتقاء براى اص ح کشت و مناسب بودجه تخصیص( 7) 

 وییمحصوالب با نیاز آبی کم و ارزف اف وده باال مانند گیاهان دار

لبنیاب و  مثال) سنتى و اى پله زیر واحدهاى بجاى باال استانداردهاى داراى و صنعتى هاى بخش از حمایت با غذایى ارتقاء امنیت به توجه (8)

 ( زعفران بدون پروانه های بهداشتی، فاقد کیفیت و تقلبی که در بازار توزیع می شود

 خصوصى بخش به امور بیشتر هرچه واگذارى و جامعه سطح در غذایى مواد بر نظارب دامنه تقویت

 آب و صنایع تبدیلی ،رویدادهای کمیسیون کشاورزی
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در جلسه تخصصی کمیته دام در بررسی مشکالت و مسائل مرتبط با صادرات دام زنده به کشورهای 

 حاشیه خلیج فارس عنوان شد

یکی از فعالین اقتصادی بخش دام و طیور 

استان موضوع یك فرصت اقتصادی برای 

استان را مطرح کرد که در قالب دریافت 

سفارشاب مستقیم خرید دام زنده در تعداد 

باال از استان خراسان رضوی از طر  یکی 

از کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح 

با توجه به اط عاتی که به شکل . شد

اداره محترم دامپ شکی استان شفاهی از 

اخذ شده و با توجه به بررسی درخواستی 

که اخیرا جهت دریافت لیست 

صادرکنندگان دام زنده استان خراسان 

رضوی از طر  اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی یکی از استانهای 

جنوبی کشور واصل شده، مشاهده شد که 

ی صادرکنندگانی که دارای کارت بازرگان

می باشند و در استان خراسان رضوی در 

حوزه صادرات دام زنده فعالیت دارند 

عموما در استانهای جنوبی کشور حضور 

دارند و از طریق نمایندگان و کارپردازان 

ارسال دام  خود در استان به جمع آوری و 

جنوبی کشور  جهت صادرات از استانهای

 .اقدام می نمایند

می رسد در نکته دیگری که به نظر 

 صادراب دام زنده حائ  اهمیت باالیی

در نظر گرفتن تاثیر صادرات دام می باشد  

می باشد که بررسی  زنده بر بازار داخلی

آن توسط متولیان در جای خود ال امی می 

قطعا پروسه صادراب دام زنده شرایط . باشد

خاص خود را دارد و پروسه ای زمان بر و 

اکنون . اشددارای جنبه های خاص می ب

 آنچه مورد بررسی است این است که 

اگر سفارش صادرات دام زنده از استان 

خراسان رضوی در میزان باال به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس واصل شد از منظرهای 

مختلف قابلیت صادرات مستقیم وجود 

دارد یا نه و دالیل این پاسخ مثبت یا 

 منفی چه می باشد؟

نوان شد که ابتدا مشک ب به این ترتیب ع

مدیریت جمع آوری دام در تعداد باال برای 

تولید بومی و سپس . می باشد صادرات

قرار دارد و بعد از  فصلی دام پرواری سبک

مشکالتی که بر سر صادرات به برخی آن 

با )کشورها مانند امارات متحده عربی 

توجه به بازار خوبی که قبل از بوجود 

وجود  (داشتآمدن این مشکالت وجود 

در مورد پایلوت همچنین، . دارد عنوان شد

 یا محل ثابت قرنطینه دام قبل از صادرات

در  .هم می توان تصمیماتی اتخاذ نمود

در مورد حمل و نقل دام : ادامه بیان شد

ات مستقیم صادربه شمال  صادراتیزنده 

 جنوبی از استان خراسان رضوی به حاشیه

ادرات خلیج فارس نیز بهترین راه ص

هوایی عنوان شد که در نیز زمینه ظاهرا 

خصوصا از )محدودیت های گسترده ای 

چه از لحاظ ( نظر پتانسیل های داخلی

 .امکانات و چه از لحاظ هزینه وجود دارد

نماینده محترم اتحادیه در بخش بعدی 

عنوان نمود که بدلیل  دامداران استان

شرح وظایف و اساسنامه، خود اتحادیه در 

صادراب دام زنده فعال نیست اما  امر

بخصوص در )اعضای فعالی در اتحادیه 

در این عرصه ( شهرستانهایی مانند سب وار

 .حضور دارند

نماینده محترم سازمان جهاد کشاورزی 

در ادامه جلسه  استان در حوزه تنظیم بازار

اظهار نمودند که اولین موضوع مهم در 

صادراب دام زنده شرایط مورد درخواست 

دومین موضوع . کشور واردکننده دام است

شرایط محل قرنطینه دام جهت صادراب 

 14حدود )در مدب مقرر برای قرنطینه 

می باشد و بعد از آن بحث حمل و ( روز

 . نقل بسیار مهم می باشد

ه ار راس دامی که از  172از مجموع 

استان به کشورهای حوزه خلیج فارس 

 صادر شد، بیشترین صادراب به ترتیب از

. شهرستان تربت حیدریه انجام گرفته است

در استان خراسان رضوی صادرکننده 

مستقیم دام زنده که ساکن خود استان

   

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی
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نها در باشد حضور ندارد و کارگ اران آ

 21در تربت حیدریه . استان حضور دارند

در خلیل . نفر در این حوزه فعالیت دارند

درصد از صادرات  21آباد با سهم حدود 

در . نفر به فعالیت مشغولند 1استان 

درصد یک نفر حضور  21بردسکن با سهم 

نفر  1درصدی  5دارد و در مشهد با سهم 

تعداد انگشت شماری هم . فعالیت دارند

در نیشابور و تایباد سهم یک یا دو 

کل این کارگزاران در . درصدی دارند

برخی از )نفر می باشند  21تا  21استان 

 (.آنها در چند شهرستان فعالیت دارند

در این جلسه از سوی نماینده محترم 

سازمان جهاد کشاورزی یکی از عمده ترین 

چالش ها در صادراب مستقیم دام زنده 

شرایط قرنطینه ( د باالبخصوص در تعدا)

عنوان شد و عنوان شد که دام ها باید 

همگی در مدب قرنطینه در یك جا ساکن 

باشند که با توجه به جمع آوری دام ها از 

مکانهای مختلف و به صرفه نبودن و 

 سختی تغذیه دستی این تعداد دام در این 

 مدب که باید با پسچر در همان محل

 شرایط جایگ ین شود بسیار مدیریت

 مشک تی هم در. چالش برانگی  خواهد شد

زمینه نژادی و خروج نژادهای بومی کشور 

از مرزها قابل تصور می باشد که صادراب 

تك جنسیتی نی  نمی تواند ح ل آن 

همچنین عنوان شد که سازمان  .باشد

جهاد کشاورزی استان پیگیر تعریف عنوان 

 شغلی برای کارگ اران صادراب دام زنده و

 

 

 

 

تعریف نظام صنفی برای آنها نی  می باشد 

 "کارگ ار تامین دام صادراتی"که عنوان 

و اکنون . برای این حرفه در نظر گرفته شد

تشکیل تشکل منسجم استانی برای آنها 

 .در حال پیگیری می باشد

نماینده محترم اداره دامپ شکی استان در 

ادامه مباحث عنوان نمودند که در استان 

ه ار راس  172خراسان رضوی ساالنه 

 13اجازه صادراب داده می شود که 

میلیون دالر ارزف ارزی آن می باشد که 

صدور مجوز صادراب دام از طر  اداره 

دامپ شکی کل کشور به اداره استانی 

از نظر این . ه استتفویض اختیار شد

متولی محترم مشکل اصلی صادراب دام 

زنده در استان عدم وجود صادراب مستقیم 

از استان می باشد و واسطه ها نی  تمرک  و 

دلسوزی الزم را در انجام امور مربوط به 

 راهکار این مسئله می تواند . صادراب ندارند

با ورود تشکل ها به این بحث و تعامل آنها 

 ان امر مانند اداره دامپ شکیبا متولی

موجود باشد که با در نظر گرفتن اشرا  

 تکنیکی آنها بر بحث احتمال موفقیت باال

 نماینده محترم بخش اعتباراب .می رود

 بانك کشاورزی در استان خراسان رضوی

عنوان فرمودند که با اینکه در این مرحله 

از کار در حاشیه قرار دارند اما به سه شکل 

کشاورزی برای تامین مالی این بحث بانك 

ورود مستقیم بانك به ) می تواند وارد شود 

صادراب، اعطای تسهی ب برای خرید و 

  صادراب به فعالین امر و تشویق

 

 

 

 

تولیدکنندگان به تولید دام و محصول 

با توجه . (دارای پتانسیل صادراتی مناسب

به اینکه مورد اول اصوال قابلیت انجام 

ندارد، به نظر می رسد سناریوی سوم مفید 

در ادامه یکی از فعالین با . فایده تر باشد

سابقه تولید دام در استان بیان نمودند که 

دیدگاه باید در صادراب حمایت از تولید 

داخلی باشد و پتانسیل تامین هر می ان از 

مشکل در صورب برنامه  دام بدون ایجاد

ری ی درست وجود دارد، زیرا عمده تولید 

دام سبك در کشور به روف های سنتی 

انجام می شود که فصلی است و عمدتا در 

شش ماهه دوم سال با اف ایش قیمت و 

کمبود مواجه می شویم اما اگر برنامه 

تغییر فصل زایش اعمال شود و زیر ساخت 

 بل حل ها فراهم شود همه مشک ب قا

 .می باشد که نیاز به حمایت دارد

در پایان جلسه ضمن درخواست از نماینده 

محترم شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی استان جهت بررسی امکان 

پیگیری ایجاد امکاناب صادراب پروازی 

محصوالب بخش کشاورزی، دام و طیور 

بطور اختصاصی و پیگیری مشک تی که از 

طر  کشورهای حاشیه خلیج فارس در 

تقیم ایجاد بحث صادراب دام زنده بطور مس

شده است به امکاناب اتاق جهت پشتیبانی 

و ایجاد تشکلهای صادراتی در این حوزه با 

مشارکت سایر متولیان هم از سمت حضار 

 .اشاره شد

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی
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ظام کشاورزی پاکستان بر پایه دو بخش ن

بخش دولتی به . دولتی و خصوصی است

ر اداره اقتصاد دطور مستقیم و غیرمستقیم 

توسعه اقتصادی این  .کشور دخالت دارد

کشور با تنگناها و کمبودهای زیادی مانند 

مساله بازپرداخت وام های متعدد روبرو 

اقتصاد پاکستان کشاورزی است که  .است

درصد تولید ناخالص ملی آن را  33حدود 

این کشور با بهره گیری . تشکیل می دهد

ب رگ، جنس از عواملی مانند رودهای 

خاک و می ان رطوبت یکی از نواحی مهم 

ن دیك . کشاورزی در آسیای موسمی است

درصد کل اراضی پاکستان قابل  32به 

کشت است، بج  نواحی شمالی و غربی این 

کشور که کوهستانی است بقیه نواحی آن 

یکی از وسیع ترین . قابل کشاورزی است

شبکه های آبیاری جهان که به وسیله رود 

ند و شعبه های پنجگانه آن تشکیل س

میلیون هکتار  4/15شده است و ن دیك به 

از اراضی را آبیاری می کند، در این کشور 

از نظر توزیع اشتغال، .واقع شده است

نسبت جمعیت فعال به کل کشور در 

درصد بیشتر از  0/3مناطق روستایی حدود 

همان طوری که در . مناطق شهری است

ب آن اشاره شد، در بحث جمعیت و تحوال

 سال های اخیر کشور پاکستان با کاهش

 کشاورزی تدریجی می ان اشتغال در بخش

 

 

 

 

 

 

 

و به نفع بخش خدماب روبرو بوده است، با 

توجه به این که عرصه خدماب عمدة در 

شهرها تمرک  یافته اشت، لذا می توان 

پدیده مهاجرب را در شهرها به خوبی 

 ان سرمایه همچنین می. مطالعه کرد

 1/10گذاری صنایع در روستاها حدود 

به .درصد نسبت به شهرها اخت   دارد

دلیل اهمیت نقش بخش کشاورزی در 

اقتصاد پاکستان، دولت حمایت های 

بسیاری از این بخش به عمل می آورد، 

همچون تضمین قیمت محصوالت 

کشاورزی، اعطای وام به کشاورزان و 

بانك . اندکتوزیع بذر و کود با نرخ 

کشاورزی پاکستان در این موارد بسیار 

آب و زمین از عوامل بسیار مهم .فعال است

قریب . و مؤثر در کشاورزی پاکستان است

درصد اراضی این کشور توسط  77به 

سیستم های آبیاری موجود کشت می 

میلیون هکتار  3/15از مجموع . شوند

میلیون هکتار به  9/4اراضی کشور، حدود 

دیم و بقیه به صورب آبی کشت می صورب 

سیستم آبیاری پاکستان یکی از مهم . شود

ترین سیستم های آبیاری در جنوب آسیا 

کیلومتر  0022با بهره گیری از . است

 کانال، تعداد زیادی از قنواب، و مهار آب

های سطحی، اراضی وسیعی آبیاری می 

 آب های سطحی توسط سدها و. شود

 

 

 

 

 

 

 

بندها مهار می شود و سپس از راه کانال 

ها به زمین های کشاورزی هدایت می 

زمین یکی از بهترین منابع طبیعی .گردد

از نظر توزیع جغرافیایی، . پاکستان است

بخش زمین  م ارع کم وسعت بیشترین

. های زراعی این کشور را تشکیل می دهند

میلیون واحد ملك و م رعه  8/4بیش از 

هکتار  0در پاکستان هر کدام حداکثر 

درصد این م ارع بیش  0تنها . وسعت دارند

تعداد م ارع . هکتار وسعت داشته اند 02از 

 .هکتار بسیار اندک است 02باوسعت 

کشور،  به طور کلی نظام مالکیت در این

مالکیت مطلق ام ک و  (2:چهار نوع است

 ؛(Zamindari) مستغ ب زمین داری

مالکیت فردی، خرده مالکی با ام ک به  (1

 رعیت واری (1 نسبت کوچك؛

(Ryatwari)  یا اجاره داری ام ک دولتی

تملك  (4براساس قراردادهای مقطوع؛

 –اراضی که دولت ب عوض واگذار می کند 

 . (Jagirdari) جاگیرداری

فرآورده های مهم کشاورزی 

 پاکستان
 

پاکستان از جمله ده  :گندم  (1

کشور مهم تولیدکننده گندم دنیا 

 .است

 

 تانـاورزی در پاکسـد کشاـژگی های اقتصـوی

 اـالت در آسیـد غـده تولیـب عمـکی از سه قطـی پاکسـتان
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پاکستان بعد از اندون ی و  :برنج (0

بنگ دف بیشترین مقدار تولید 

برنج را در میان کشورهای 

 .اس می قاره آسیا دارد

پاکستان بعد از  :نیشکر (3

بنگ دف و مصر مقام سوم را 

در میان کشورهای اس می 

و در میان ده . داشته است

کشور ب رگ تولیدکننده نیشکر 

درصد تولید جهانی مقام  0/3با

به ج  گندم، . ششم را دارد

برنج و نیشکر کشت 

محصوالتی مانند ذرب، پنبه 

و جو نی  در پاکستان اهمیت 

در  از نظر کشت ذرب. دارد

میان کشورهای اس می در 

مرتبه پنجم و پس از 

کشورهای اندون ی، ترکیه، 

 .مصر و نیجریه قرار دارد

 در پـایـان

با توجه به آنچه گفته شد، پاکستان 

دارای نیروهای بالقوه طبیعی و 

اقتصادی مناسبی برای توسعه بخش 

 :این عوامل عبارتند از. کشاورزی است

وجود رود سند که حدود نیمی از  – 1

طول رود در پاکستان جاری است و 

مقدار باران و سایر شرایط طبیعی الزم 

 برای کشت محصوالب در بخش های

 

 

 

 

 .وسیعی از کشور

وجود جلگه های حاصلخی  سند و  – 3

پنجاب، و رودهای پرآب که باعث شده 

است کشت ارها در دره سند بسیار 

ین محصوالب فشرده باشند و مهمتر

کشاورزی پاکستان از این دره تامین 

 شود

احداث کانال های متعدد آبرسانی  – 4

که باعث شده است اراضی وسیعی به 

پاکستان به کمك .زیر کشت درآیند

عوامل طبیعی و اقتصادی مساعد که 

توانسته است یکی از سه قطب عمده 

تولید . تولید غ ب در آسیا باشد

این کشور به فرآورده های کشاورزی 

از نظر . آهستگی رو به اف ایش است

کشاورزی، پاکستان به دلیل دسترسی 

به جلگه های پیوسته و وسیع، رودهای 

پرآب همیشگی و نوع خاک آن دارای 

امتیازهای خاصی است مشروط بر این 

که شیوه های مناسب زراعی به طور 

گسترده مورد استفاده قرار گیرد لذا 

های رشد اقتصادی پاکستان در برنامه 

سعی فراوانی برای جبران کمبودهای 

طبیعی خود از جمله منابع انرژی و 

بهبود وضع کشاورزی برای جوابگویی 

به نیاز جمعیت رو به ت اید و باال بردن 

 سطح معیشت مردم از طریق توجه به

 

 

 

 

در  .داردبخش کشاورزی و صنعت 

میان محصوالب کشاورزی تولید نیشکر 

 و گندم نسبت به جمعیت ف ونی دارد

باال بودن می ان تولید این دو محصول 

به خاطر کوشش هایی است که این 

کشور در زمینه احداث کانال های 

آبیاری، به کارگیری اصول به زراعی و 

وسایل کشاورزی ماشینی جدید و 

ام داده توسعه زمین های زیرکشت انج

است که بدون تردید آینده ای 

 .امیدبخش دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تانـاورزی در پاکسـاد کشـژگی های اقتصـوی
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در سالهای اخیر صنعت دامپروری ایران 

علی رغم پتانسیلهای باالی تکنیکی و 

تولیدی و نقش بسیار مهم در امنیت 

غذایی کشور با چالشهای مختلف و پردامنه 

مشک تی که از . ای مواجه شده است

مشک ب اقتصادی و کمبود نقدینگی تا 

 مشک تی مانند بحران آب را در بر 

سته از دامپروران که اکنون آند. می گیرد

با وجود تمام مشک ب واحد دامپروری 

خود را سرپا نگه داشته اند مجبور شده اند 

تا استراتژی واحد دامپروری خود را از 

حصول بیشترین تولید به سمت حفظ 

تولید با حداقل ه ینه و باالترین راندمان 

مازاد “در شرایط فعلی که . متمایل نمایند

نا همخوان با هزینه  تولید و قیمت فروش

در پیش روی تولید کنندگان صنعتی  ”ها

شیر خام قرار گرفته آنها را در مواجه با 

پتانسیلهای باالی تولیدی گله های خود 

که ناشی از سالها بهبود ژنتیکی گله، بهبود 

دانش فنی نیروی انسانی و بهبود شرایط 

تغذیه ای و مدیریتی گله بوده است، دچار 

اکنون شرایط به . استمشکل نموده 

سمتی رفته است که دامپرور بدلیل 

مشک ب اقتصادی و سایر مشک ب از 

پتانسیل تولیدی گله دام اصیل خود عقب 

اما اگر از این موضوع بگذریم . افتاده است

که چرا این مشک ب به شکل 

 سیستماتیك حل نشده است؟ راهکار پیش 

 

 

 

 

 روی دامپرور برای حفظ حیاب اقتصادی

واحد دامپروی در شرایط حداقلی چه می 

در جهت باز نمودن )باشد؟ یه عنوان مثال 

یکی از راهکارهایی که نائل ( بیشتر مطلب

شدن به آن در صورت مشاوره گرفتن از 

متخصصین امر می تواند تا حدی موثر 

متعادل نمودن هزینه های تغذیه ای باشد، 

به )گله با شرایط اقتصادی فعلی دامپرور 

کلی که کمترین افت راندمان صورت ش

اهمیت متعادل سازی .  می باشد (گیرد

جیره با شرایط اقتصادی زمان فعلی وقتی 

بیشتر خود را نشان می دهد که سهم 

باالی جیره در ه ینه های یك گاوداری 

معموال حفظ . صنعتی در نظر گرفته شود

تعادل انرژی و پروتئین گله های اصیل 

با ( ای اصیل هلشتاینمانند گله ه)شیری 

تغییر منابع جیره کاری سخت و پر زحمت 

جایگزینی منابعی مانند کنجاله . می باشد

سویا یا ذرت با منابع حاصل از فرآورده 

های جنبی کشاورزی مانند انواع سبوس 

یا تفاله عالوه بر اینکه محدودیت های 

 خود را دارد که سطح جایگزینی را محدود 

اثراتی در افت تولید می نماید، ممکن از 

ایجاد کند که ناشی از نرسیدن به نیازهای 

بخصوص در پیک تولید و در )تولیدی دام 

در سطح مصرف ماده ( دام های پرتولید

در اینجا نکته . خشک استاندارد دام باشد

 ای مورد توجه است می ان جایگ ینی مواد 

 

 

 

 

خوراکی ارزانتر که عموما از فرآورده های 

فرعی کشاورزی هستند بدون اثر منفی بر 

دام و تاثیر اقتصادی آن بر کاهش ه ینه 

اما باید توجه داشت که . جیره می باشد

حتی جایگ ینی با اج ای پره ینه جیره تا 

به شرط نداشتن اثر )درصد  9سطح زیر 

می تواند در مجموع ( گلهمنفی بر تولید 

ه ینه های ساالنه رقم قابل تاملی از صرفه 

هرچه گله شیرده . جویی را به جای بگذارد

گرچه درصد صرفه جویی باال )ب رگتر باشد 

این می ان از نظر ریالی اف ایش ( نمی رود

گاها همین می ان اندک از صرفه . می یابد

جویی اگر با اف ایش دقت در مدیریت 

کل واحد دامپروری همراه شود  اقتصادی

می تواند از نظر اقتصادی گله را نجاب 

البته برخی موارد مانند می ان پایین . دهد

تولید فرآورده های فرعی کشاورزی، تولید 

این محصوالب به شکل فصلی و منطقه ای 

و چالش های حمل و نقل به محل مصر ، 

ه ینه های فرآوری جهت بهبود قابلیت 

اکی یا خوشخوراکی کمتر و مصر ، بدخور

عدم یکنواختی تمام ماده خوراکی از نظر 

پروفیل تغذیه ای هم ج و چالش های 

استفاده از این نوع مواد خوراکی ذکر شده 

با این حال دیده شده رجوع به بای . است

محصوالب فرعی کشاورزی و )پروداکت ها 

، بخصوص انواع کمتر (صنایع غذایی

 لهای اخیر بیشتر شناخته شده آنها در سا

 شرایط فعلی چالش های صنعت تولید شیر و راهکارهای هماهنگی با
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مورد رجوع قرار گرفته که خود ل وم وفق 

دادن جیره با شرایط اقتصادی را نشان می 

در کنار این موارد به نظر می رسد . دهد

استفاده از فرآورده های فرعی کشاورزی 

در تغذیه دام ها عالوه بر منافع اقتصادی 

ران آب در کشور و می تواند با توجه به بح

بخصوص استانهایی مانند خراسان رضوی 

صرفه ( رتبه اول در بحران آب در کشور)

جویی در مجموع آب مصرفی برای تولید 

را نیز تحت ( آب مجازی)هر لیتر شیر 

البته نکته ای که نباید از . تاثیر قرار دهد

نظر مخفی نگاه داشت این است که 

گله و راهکارهای بهینه سازی اقتصادی 

بهبود راندمان مصرف منابع و نهاده ها را 

باید به شکل مجموعه ای از راهکارها در 

 .نظر گرفت تا اثر گذاری داشته باشند

همچنین، با توجه به اینکه متاسفانه 

نوساناب اقتصادی در کشور ما عموما شدید 

و پیش بینی نشده است و راهکارهای بلند 

نون مدب کمتر مورد توجه می باشد، اک

راهکارهای کوتاه مدب بیشتر مورد توجه 

می باشد که یکی از آنها انعطا  پذیری 

استراتژی تغذیه ای نسبت به قیمت خرید 

نهاده های جیره و قیمت فروف محصوالب 

سر این یا حاصل ک)نهایی واحد دامپروی 

متاسفانه با توجه . می باشد( دو مورد از هم

 به محدودیت های تامین نقدینگی در

گردف، اف ایش نیافتن مصر  سرانه 

محصوالب دامی در کشور بدالیل مختلف و 

 مشک ب فروف شیرخام که شرایط خاص 

 

 

 

( مانند فساد پذیری باال)محصوالب دامی 

آنرا تشدید نموده و با توجه به شرایط 

فعلی اقتصادی دولت که امکان پاسخگویی 

سریع به این چالش را در جهت حمایت از 

تولیدکنندگان پایین آورده است، خود 

با وجود )بخش خصوصی صنعت دام باید 

خواسته به حقی که در جهت حمایت از 

و حفظ امنیت غذایی کشور از اشتغال ایی 

با ایجاد ( طریق صنعت دامپروری دارند

انسجام در زنجیره تولید و بهبود استفاده از 

علم روز در بخش دامپروی جهت کاهش 

چه از نظر )ه ینه ها و اف ایش راندمان 

از ( دامپروی و چه از نظر اقتصاد و مدیریت

آسیب پذیری خود در مقابل این موارد 

ین موضوع هم از بعد ک ن ا.  بکاهند

البته با در نظر گرفتن )توسط تشکلها 

تا ( امکاناب محدودی که به آنها داده شده

حدی قابل مدیریت می باشد و هم از بعد 

خرد بوسیله هر واحد دامپروی با کمك 

گرفتن از متخصصین و کارشناسان 

اقتصادی و دامپروی تا حدی قابل انجام 

ی صنعت اینکه بخش خصوص. می باشد

دامپروری به پتانسیل های خود اتکای 

بیشتری داشته باشد نفی کننده مسئولیت 

. دولت در حمایت از بخش خصوصی نیست

حتی گاها دیده شده که دولت های 

کشورهای قدرتمند اقتصادی که عضو 

سازمان تجارب جهانی نی  هستند از بابت 

کمك های قابل توجهشان به بخش 

 که حتی گاها با ) کشاورزی و دامپروی 

 

 

 

قوانین سازمان تجارب جهانی متعارض به 

با یکدیگر دچار چالش ( نظر می رسیده

البته کاهش اتکای بخش . شده اند

حتی به )خصوصی به کمك های دولت 

خود بخش خصوصی را برای ( شکل محدود

در . خود قدرتمند تر می سازدحفظ 

مجموع آنچه قابل بیان می باشد  این است 

که در مواجه با چالش ها و بحران ها از 

تمام پتانسیلهای قابل دسترس باید در 

. جهت رفع بحران بهترین استفاده را نمود

آموزش های گسترده تکنیکی و مدیریتی 

در جهت بهبود راندمان اقتصادی گله، 

قابتی و دارای کیفیت باال تولید محصول ر

و جلوگیری از هدر رفت حتی کوچکترین 

میزان از منابع و سرمایه ها بسیار مورد 

تولید محصول دارای . توجه می باشد

درجه کیفی باال می تواند پیش ساز 

افزایش پتانسیل صادرات محصول نهایی و 

 .مدیریت مازاد تولید از این طریق باشد

ای دولتی بجای در این جهت تمرکز نهاده 

راهکارهای بسیار بحث برانگیز مانند 

تغییر نژاد دامهای اصیل کشور یا کاهش 

تعداد واحدهای دامپروری دارای مجوز 

باید بر حمایت از تامین سرمایه در گردش 

از  )برای زنجیره تولید شیر و لبنیات 

دامپرور بعنوان تولید کننده محصول 

ن تولید اصلی تا واحد تولید لبنیات بعنوا

در قالب تسهیالت ( کننده محصول نهایی

معقول و حمایت از بهبود موارد باال به 

 . شکل مستقیم و غیر مستقیم باشد

 چالش های صنعت تولید شیر و راهکارهای هماهنگی با شرایط فعلی
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از تولید جهانی این محصول را در دست دارد که این   %59بیش از سهم   54-59در سال زراعی  تن 322ایران با تولید ساالنه 

شهرستان،  10زعفران ایران در روستاهای دور و ن دیك در % 59کوچك صورب می پذیرد،  "هکتار م ارع عمدتا 83222تولید در 

 . استانهای خراسان رضوی و جنوبی تولید میشود

و سایر استان ها % (  4)و استان ی د، خراسان شمالی، فارس، اصفهان و کرمان  %(18)خراسان جنوبی  %(77) سهم خراسان رضوی

  .زعفران ایران را تولید می کنند%  1هم 

(1125 -1122)  59-55متوسط تولید جهانی زعفران در دنیا، سال زراعی    

منطقه -کشور  ردیف ید جهانیدرصد سهم از تول متوسط تولید سالیانه      

    

  یونان  1

 Kozani  

تن5/1  22/2  

  اسپانیا  1

 La Mancha  

تن5/1  25/1  

  هندوستان  9

 Kashmir  

تن  9  11/2  

  سایر کشورها  5

. . . (افغانستان، مراکش و )   

تن 2  52/2  

 

 کشت و تولید گیاهان دارویی استانسطح زیر
 

در صد از سطح کل گیاهان دارویی  32که حدود   استهکتار 392ه ار و  10سطح زیر کشت گیاهان دارویی در خراسان رضوی 

مانند زیره ، گل محمدی ، خاکشیر ،   گیاهان دارویی تن 822ه ار و  7 از این سطح سالیانه حدود کشور را شامل می شود

و  ه ار 11زیره سب  با از میان گیاهان دارویی خراسان رضوی محصول  .شودشیرین بیان برداشت می   اسطوخودوس ، آویشن و

  .در استان دارا می باشد  را مقام اول تن تولید، 022و  ه ار 0و ( درصد 52بیش از )هکتار سطح زیر کشت  992

 

 سـطح زیـر کشـت و تولیـد زعـفران در استـان
 

  اهـم اخبـار استـانی
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 کمتر گذار، تخم مرغ بر ذرت گرانی تأثیر  /رفت دست از مرغ تخم صادراتی بازارهای درصد04

 گوشتی مرغ از
 با جاری سال صادراتی آمارهای ایسهمق :اف ود خبر این اع م با ایانا خبرنگار با وگو گفت در ایران دار شناسنامه مرغ تخم صنفی انجمن دبیر

 .ایم داده دست از را منطقه صادراتی بازارهای درصد 42که دهد می نشان گذشته سال در مدب همین

 دالیل ترین مهم از یکی: کرد خاطرنشان است، مطلوب تقریباً داخلی بازار در مرغ تخم قیمت حاضر حال در اینکه به اشاره با ط کش فرزاد

 کند، می راضی را مرغدار که نرخی البته رسیده، کیلوگرم هر در تومان 822 و ه ار سه به که است داخل قیمت اف ایش همین صادراب، کاهش

 .شود می برآورد تومان چهاره ار تا 822 و ه ار سه بین

 یکه کشور این در همچنان ترکیه و آمده پایین ها عراقی خرید قدرب یافته، کاهش جهانی بازارهای در نفت قیمت اینکه به توجه با :داد ادامه وی

 در این است، کرده خارج خود فروشندگان فهرست از را ایران پاکستان، و هند در مرغ تخم بودن تر ارزان دلیل به نی  افغانستان .کند می تازی

 با اما پیچید، نسخه یك کشور کل برای توان نمی ط کش، گفته به .است داشته صعودی سیر کشور، داخل در محصول این قیمت که است حالی

 مرغ تخم صنفی انجمن دبیر .کنند می ضرر کمتر مرغدارها میانگین طور به شده، گرفته نظر در مرغ تخم برای اکنون هم که قیمتی به توجه

 گرانی این تأثیر :کرد تصریح مرغ، تخم روی جهانی بازارهای در ذرب قیمت اف ایش تأثیر بر مبنی ایانا پرسش به پاسخ در ایران دار شناسنامه

 کرد؛ جایگ ین گندم مانند دیگری های خوراک با را ذرب توان می گذار، تخم نوع در زیرا است، گوشتی مرغ از کمتر بسیار گذار تخم مرغ روی

 بود خواهد تأثیرگذار مرغ تخم قیمت بر درصد 19تنها باشد، داشته گوشت قیمت روی درصدی 32تأثیر نرخ، اف ایش این اگر بنابراین
 

 
 

 اجرایی نامه آیین نبود دلیل به فراسرزمینی، کشت داوطلبان تکلیفیبال
 

 معاونت در مسئولی نبود و نشده تدوین آن اجرایی نامه آیین هنوز اما شده، همراه یازدهم دولت ویژه توجه با که این وجود با فراسرزمینی کشت

 وزارب زراعت امور معاونت فراسرزمینی کشت سابق مسئول .است گذاشته ب تکلیف را شده تعیین پیش از های برنامه کشاورزی، جهاد زراعت

 جهاد وزیر شخص توجه مورد فراسرزمینی کشت آنکه وجود با :گفت مطلب این اع م با ایانا خبرنگار با وگو گفت در امروز کشاورزی، جهاد

 باعث نامه، آیین این تدوین در مسئوالن تفاوتی بی .است نشده انجام اجرایی نامه آیین تدوین برای تییاعمل اقدام هیچ اما دارد، قرار کشاورزی

 برای داوطلبان گذشته در :کرد خاطرنشانمجید رزم آذر  .باشیم نداشته کشت هیچ ره آوردی از این نوع  50-59 زراعی سال برای که شده

 :داد ادامه آذر رزم .است شده کشاورزی جهاد وزارب از مجوز اخذ نیازمند اقدامی هر آن، شدن قانونی با اما کردند، می اقدام فراسرزمینی کشت

 وزارب به مربوط مسائل نیاز، مورد اعتباراب پیگیر که است مستقل دفتر و اداره چهار حداقل وجود به نیاز فراسرزمینی کشت اجرایی نامه آیین در

 برای زیادی های پتانسیل فراسرزمینی کشت اینکه وجود با :کرد تصریح پایان در وی .باشد ها نامه آیین تدوین و ها نهاده تأمین خارجه، امور

 مسئول که زمانی از است، گفتنی .برند می سر به ب تکلیفی در کار و کشت نوع این داوطلبان اجرایی، اقداماب ماندن مسکوب با اما دارد، اجرا

 .است نشده تعیین شده تدوین های برنامه اجرای برای فردی هیچ معاونت، این در شده، بازنشسته سرزمینیفرا کشت

 

 مـلـی اهـم اخبـار 
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 هوشمند آبیاری حوزه در ژاپن گذاری سرمایه
 

 .کند می تبدیل هوشمند به سنتی - تجربی های روف از را آبیاری سیستم دستگاه این

 همراه رزین فیلم از متشکل ، الکترود چند دارای همچنین.است متر سانتی 92 حدود در طولی با لوله یك شکل به سنسوری شامل سیستم این

 که آبی می ان درباره و دهد نشان را خاک آب می ان تواند می خاک الکترواستاتیکی گیری اندازه از استفاده با که است مس از نازکی پوشش با

 .دهد ارائه را الزم اط عاب شود؛ می جذب گیاهان ریشه توسط

 توانند می دور راه از کشاورزان.کند می منتقل هوشمند گوشی به را واط عاب است سیم بی شبکه دستگاه به مجه  سنسور، باالی قسمت

 .دهند انجام را مناسب اقدام محصولشان، نیاز مورد آب می ان درباره و کنند مشاهده خود هوشمند های گوشی یا کامپیوتر روی بر را اط عاب

 .است  دالر 500 دستگاه این تولید ه ینه
 

 

 ایران در موادغذایی زباله/ ایران در غذا ازضایعات فائو دهنده تکان رهایآما

 اروپایی کشور 54 معادل 
 

 .دارد ارزف نفتی درآمد درصد 02 معادل ها ایرانی موادغذایی زباله دهد می هدر آب ایران، مردم تمام آشامیدنی آب از بیشتر غذا ضایعاب

 اتحادیه در که است الیدرح این است تن میلیون 39 معادل ایران در موادغذایی ضایعاب کشاورزی، و خواربار جهانی سازمان گ ارف براساس

 . شود می ها زباله راهی موادغذایی تن میلیون 52 تنها عضو، کشور 07 با اروپا

 و میوه نان، به مربوط ایران در غذا ضایعاب بیشترین دهدز می اختصاص خود به را جهان غذای ضایعاب از درصد 0،7 ایران که است درحالی این 

 .است برنج و سب یجاب

 

 پرتقال پوست از پالستیک ولیدت

 

 است ممکن آینده در شیوه این بسازند؛ جدید پ ستیك نوع یك ، اکسیدکربن دی و پرتقال پوست وسیله به اند توانسته امریکایی دانشمندان

 .شود پ ستیکی مواد تولید برای اصلی ماده عنوان به نفت از استفاده جایگ ین

 پلیمر یك پرتقال پوست در موجود روغن نوع یك و است ای گلخانه گاز ترین عمده که اکسیدکربن دی ترکیب با کورنل دانشگاه پژوهشگران

 خوشبو برای آن از و دهد می تشکیل را پرتقال پوست در موجود روغن درصد 59 که است کربنی ترکیب نوع یك لیمونین. اند ساخته تازه

  .شود می استفاده کننده پاک مواد کردن

 

 

 بـیـن المـللـی اخبـاراهـم 
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