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فاطمه مرادزاده
ايران

ــك  تاالب ها و درياچه ها يكي يكي خش
ــكي هر روز  ــوند و پيامدهاي اين خش مي ش
ــتر از گذشته نمايان مي شود؛ پيامدهايي  بيش
همچون مرگ گونه هاي جانوري و گياهي نادر 
ــت، درست  كه ديگر جايگزيني براي آن نيس
مثل نيلوفرهاي آبي يا همان الله هاي مرداب 
كه اين روزها ديگر نمي توان هيچ اثري از آن 

در سرآب نيلوفر كرمانشاه يافت.
ــگاه هاي نيلوفر آبي در كشور  عمده رويش
ــرآب  ــتان گيالن، س ــاالب انزلي در اس ما ت
نيلوفر در كرمانشاه و برخي تاالب ها همچون 
ــت.  ــاالب حميدآباد و ميانكاله مازندران اس ت
ــار فوايد اقتصادي و  ــن گل آبزي كه در كن اي
ــژه اي در ادبيات  ــت محيطي جايگاه وي زيس
ــياري از  ــون بس ــرزمين دارد، همچ ــن س اي
ــال و روز  ــور ح ــر گونه هاي گياهي كش ديگ
ــتگاه  ــكي زيس ــي ندارد و به دنبال خش خوب
ــرگ و  ــه م ــه روز ب ــگاه هايش روز ب و رويش
ــتي نزديك تر مي شود؛ اتفاقي كه اكنون  نيس
ــگاه اين گل اساطيري در  در مهم ترين رويش

استان كرمانشاه رخ داده است. 
ــده و به دنبال  ــك ش ــرآب نيلوفر خش س
خشكي كامل آن، نيلوفرهاي آبي هم كه بايد 
ــگران  ــافران و گردش اين روزها به روي مس
ــكيده و تفتيده  ــتر خش لبخند مي زدند، در بس
ــع روايت تلخ  ــده اند. در واق ــرآب ناپديد ش س
ــرداب به چهار  ــاي زيباي اين م مرگ گل ه
سال پيش برمي گردد؛ زماني كه خشكسالي 
دهه اخير براي اولين بار گريبان سرآب نيلوفر 
ــت و بخش هايي از آب درياچه در  ــم گرف را ه
تابستان سال 90 به زمين فرو رفت. اين روند 
ــاله و همزمان  ادامه يافت به طوري كه هر س
ــا، بخش هاي زيادي از آب  با آغاز فصل گرم
ــد، اما امسال و از حدود  درياچه خشك مي ش
يك ماه پيش اين سرآب به طور كامل خشك 
ــم عليزاده، معاون  ــد. هرچند به گفته كاظ ش
ــتي محيط زيست  محيط طبيعي و تنوع زيس
ــاه، نيلوفرهاي اين درياچه از همان  كرمانش
ــا از ميان  ــكي آن تقريب ــال هاي اول، خش س

رفت. 

   كشـاورزي غيراصولي بالي جان 
نيلوفرها

وقتي پيگير دليل خشكي درياچه و مرگ 
ــر ماجرا به  ــويم دوباره يك س نيلوفرها مي ش
ــاي غيرمجاز و  ــنتي و چاه ه ــاورزي س كش
برداشت هاي بي رويه آب از منابع آبي اطراف 
ــئوالن  درياچه برمي گردد، به طوري كه مس
ــت، ميراث فرهنگي و  مربوط در محيط زيس
ــي بر اين نكته اذعان دارند.  فرمانداري همگ

در همين زمينه، فرماندار كرمانشاه به جام جم 
مي گويد: خشكسالي و برداشت هاي بي رويه 
از منابع آب زيرزميني توسط چاه هاي مجاز و 
غيرمجاز براي كشاورزي به ترتيب دو عامل 
ــكي سرآب و نابودي نيلوفرهاي آن  مهم خش

است.
ــال ميزان بارندگي  به گفته رنجبر، امس
ــد و در  ــاه، 45 درص ــتان كرمانش در شهرس
ــدود 30  ــتان ح ــتان هاي اس ديگر شهرس
ــال هاي گذشته كاهش  درصد نسبت به س
ــت آب از  ــويي برداش ــت. از س ــته اس داش
ــه همچنان ادامه  ــي اطراف درياچ منابع آب
ــر ذرت و  ــري نظي ــوالت آب ب دارد و محص
ــي اطراف آن  ــوز در اراض ــيب زميني هن س
ــود كه مجموعه اين عوامل  ــت مي ش كش
موجب خشك شدن كامل درياچه از بيش از 
يك ماه پيش و مرگ اندك نيلوفرهايي شد 
ــته بودند از خشكسالي سال هاي  كه توانس
گذشته جان سالم به در ببرند و سال جديد را 

هم درك كنند. 

ــود فرمانداري  ــادآور مي ش ــه ي وي البت
ــر نهادها همچون  ــه اتفاق ديگ ــاه ب كرمانش
ــاورزي و آب  ــاد كش ــراث فرهنگي، جه مي
ــه اي، راهكارهايي براي احياي درياچه  منطق
ــدود  ــرده و اقداماتي همچون مس ــاذ ك اتخ
كردن 84 حلقه چاه غيرمجاز و مقابله جدي با 
برداشت هاي بي رويه آب، تغيير الگوي كشت 

و حتي احياي نيلوفر آبي انجام داده است. 
ــاه خاطرنشان مي كند:  فرماندار كرمانش
ــي از زيبايي ها و جذابيت هاي  ــا كه يك از آنج
ــت،  ــري درياچه، نيلوفرهاي آن بوده اس بص
ــه اي از گل نيلوفر پيش از نابودي كامل  نمون
ــاورزي  ــكده جهاد كش آن در درياچه به دانش
كرمانشاه داده شد تا در فضايي آزمايشگاهي 

آن را توليد و تكثير كنند. 
ــت درصورتي كه درياچه  رنجبر معتقد اس
ــود، با انتقال  ــا آغاز بارندگي ها دوباره احيا ش ب
نمونه نيلوفر احياشده آزمايشگاهي به تاالب 
مي توان دوباره شاهد رويش اين گل در سطح 

تاالب بود. 

  احياى نيلوفرها
ــراث فرهنگي  ــگري مي ــاون گردش مع
ــت ده ها چاه  ــا انتقاد به فعالي ــاه نيز ب كرمانش
ــيه درياچه و الگوي  مجاز و غيرمجاز در حاش
ــراف آن، در  ــح در اراضي اط ــت ناصحي كش
گفت وگو با جام جم يادآور مي شود كه ميراث 
ــاه به دليل عرق و عالقه اي  فرهنگي كرمانش
ــرآب و نيلوفرهاي آن داشته،  كه به تاالب س
ــاي آن را به كمك فرمانداري و  موضوع احي
دانشكده كشاورزي پيگيري كرده و در دستور 

كار خود قرار داده است. 
به گفته عليرضا مرادي بيستوني دانشكده 
ــگاه رازي توانسته از طريق  ــاورزي دانش كش
سلول هاي بنيادين نمونه گل نيلوفر آبي را احيا 
كند، اما براي زنده كردن دوباره سرآب نيلوفر 
ــت گلخانه اي مجهز در اين دانشكده  نياز اس
ساخته شود تا نمونه آزمايشگاهي گل نيلوفر 
آبي در محيط گلخانه پرورش يابد و پس از آن 
به سرآب نيلوفر در زمان ُپرآبي انتقال يابد كه 

البته اين امر هم نيازمند بودجه است.
ــه  ــر مجموع ــامبياتي، مدي ــد ش وحي
ــرآب نيلوفر نيز مقصر اصلي  ــگري س گردش
ــك شدن تاالب نيلوفر و گل هاي زيباي  خش
آن را جهاد كشاورزي و آب منطقه اي مي داند 
و مي گويد: جهاد كشاورزي بايد از كشت ذرت 
در دشت هاي اطراف سرآب نيلوفر جلوگيري 
ــت به آب زيادي نياز دارد و  كند، زيرا اين كش
اغلب كشاورزان براي آبياري ذرت از چاه هاي 
غيرمجاز استفاده مي كنند كه طبق آمار تعداد 
ــيده و پلمب و پركردن  ــه 380 حلقه رس آن ب
اين چاه هاي غيرمجاز هم وظيفه شركت آب 

منطقه اي است. 
 البته كياست اميريان، مديرعامل شركت 
ــتان كرمانشاه نيز از زير بار  آب منطقه اي اس
ــئوليت شانه خالي نكرده و با اشاره به  اين مس

ــتان  وجود چند هزار حلقه چاه غيرمجاز در اس
كه برخي از آنها در حاشيه درياچه سرآب قرار 
ــركت در حد امكان در حال  دارد، گفته اين ش
ــيه  ــردن اين چاه ها بويژه در حاش ــدود ك مس

سرآب نيلوفر است.

  مردم با نيلوفرها مهربان تر شوند
ــاه،  ــي كرمانش ــاي آب ــرگ نيلوفره م
ــت براي توجه به نيلوفرهاي  ــداري اس هش
ديگر تاالب هاي كشور كه با همه مشكالت 
ــه مي دهند.  ــود ادام ــه حيات خ ــان ب همچن
ــاي تاالبي انزلي،  ــاي آبي يا الله ه نيلوفره
ــاله از اواخر ارديبهشت جلوه گري خود  هر س
ــاز مي كنند كه اين  ــه اين تاالب آغ را در پهن

جلوه گري تا اوايل شهريور ادامه دارد. 
ــئوالن  مس ــال،  امس ــبختانه  خوش
ــت استان گيالن، نگاه ويژه اي به  محيط زيس
ــتند و طي هفته  ــان آبزي زيبا داش اين گياه
ــته و همزمان با شكفتن گل هاي نيلوفر  گذش
ــني به پا  ــتر تاالب، جش و طنازي آنان در بس
ــردم را به حال  ــئوالن و م كردند تا توجه مس
نه چندان مناسب نگين تاالب انزلي و حفاظت 

بهتر از آن جلب كنند. 
ــت  ــس اداره محيط زيس ــه رئي ــه گفت ب
ــي از عوامل نابودي الله هاي  بندرانزلي، يك
ــردم براي عرضه به  ــط م آبي، كندن آن توس
بازار است كه برگزاري اين جشنواره مي تواند 
ــنگري اذهان عمومي و  راهي به منظور روش
ــرمايه  ــازي براي حفاظت از اين س فرهنگس

ارزشمند باشد. 
ــاره به اين كه در كل حال  اكبر ميغي با اش
تاالب انزلي به واسطه ورود انواع آالينده ها و 
ــب نيست،  كاهش ميزان آب آن چندان مناس
ــا جام جم مي افزايد: با اين حال  در گفت وگو ب
نيلوفرهاي آبي همچنان در تاالب مي رويند، 
اما اگر وضع تاالب به همين منوال ادامه يابد، 
شايد بزودي شاهد نابودي كامل اين گياهان 
ــه در مقاطعي در  ــيم، چنان ك ــزي هم باش آب
سال هاي گذشته شاهد گلدهي اين نيلوفرها 

نبوديم.
ــان عواملي همچون  ــه كارشناس به گفت
ــتگاه نيلوفرهاي  ــواع آلودگي  به زيس ورود ان
ــوري، طرح هاي  ــردد قايق هاي موت ــي،  ت آب
ــت هاي بي رحم  ــال اجرا در تاالب و دس در ح
ــل زيبايي و خواص  ــگرانـ  كه به دلي گردش
ــي گل هايش را مي چينندـ  و همچنين  درمان
كاهش آب تاالب ها به دليل كاهش بارندگي 
ــالي، دشمنان اصلي  و گرماي زياد و خشكس
ــل نه تنها  ــن عوام ــتند كه اي ــن گياه هس اي
ــده سال به سال از تعداد نيلوفران آبي  باعث ش
ــته شود، بلكه ارتفاع برگ هاي آن نيز كه  كاس
ــان بود، هر سال  ــته بلندتر از قد انس در گذش

كوتاه تر مي شود.

ايران زمين

 گردشگري گلستان 
 در برنامه ششم
توسعه مي يابد

ــس  ــور و رئي ــاون رئيس جمه مع
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
ــت:  گف ــرگان  گ در  ــگري  گردش و 
گردشگري گلستان با توجه به پتانسيل 
ــم  ــه دارد، در برنامه شش ــي ك و ظرفيت

توسعه رونق خواهد يافت.
ــلطاني فر افزود: با توجه  محمود س
ــي و تاريخي  ــاي فرهنگ ــه جاذبه ه ب
كم نظيري كه در اين استان وجود دارد، 
ــگري در واقع موتور توسعه اين  گردش
ــت. وي اضافه كرد: در حوزه  استان اس
گردشگري اين استان، سرمايه گذاري 
ــت اين مهم  ــورت نگرفته و نياز اس ص

انجام شود./ ايرنا
 كم آبى كشكان كشت 
تابستانه  را در پلدختر 

كاهش داد

ــاورزي پلدختر از  ــاد كش مدير جه
ــطح زيركشت  كاهش 50 درصدي س

تابستانه در اين شهرستان خبر داد.
ــت هاي  ــي افزود: كش ــي خادم عل
ــده و كشت هاي تابستانه  بهاره تمام ش
ــاز آبي  ــت كه ني ــرف آبياري اس در ش
زيادي دارند و متأسفانه با مشكل مواجه 
ــتند. درصدديم سطح زيركشت را  هس
ــن بياوريم و با اين كار درآمد و توليد  پايي
ــه گفته  وي، بايد  ــز كاهش مي يابد. ب ني
آب موجود، مديريت و تقسيم بندي شود 
ــته باشد تا  و بهره برداري خوبي نيز داش

مشكل ها كمتر شود./ ايسنا
كشف دست كند 

تاريخي در همدان
ــتان  رئيس ميراث فرهنگي شهرس
ــت كندهاي  ــف دس ــار از تائيد كش به
تاريخي در شهر صالح آباد بهار خبر داد.

ــايي افزود: متاسفانه  مصطفي پاش
ــت كندهاي تاريخي  ــف دس خبر كش
ــتان بهار  ــاد شهرس ــهر صالح آب در ش
ــراث فرهنگي  ــته مي ــالف خواس برخ
توسط شهرداري رسانه اي شده و دليل 
ــانه اي  ــه ميراث فرهنگي بر رس اين ك
ــدن خبر تاكيد داشت بحث حفاظت  نش
ــل و جلوگيري از  ــن مح ــي از اي فيزيك

حفاري غيرمجاز بود./ مهر
كشف 3 باند قاچاق 

پرندگان تحت حمايت
ــر حفاظت و مديريت  مديركل دفت
ــت  ــازمان حفاظ ــد س ــكار و صي ش
ــت گفت: از ابتداي امسال،  محيط زيس
سه باند قاچاق پرندگان تحت حمايت، 
ــكاري در  ــاي ش ــره و بازه ــد هوب مانن
ــتان هاي كرمان و فارس شناسايي  اس

و تحويل مراجع قضايي شدند.
ــن كه  ــا بيان اي ــوري ب ــي تيم عل
ــايي باندهاي غيرمجاز شكار در  شناس
ــف آنها در  ــتان هاي مختلف و توقي اس
ــازمان محيط زيست قرار  دستور كار س
ــاي قاچاق  ــف بانده ــزود: كش دارد، اف
ــوردي زياد  ــش به صورت م حيات وح
ــد محموله  ــن كه چن ــت، ضمن اي اس
بزرگ قاچاق پرندگاني همچون هوبره 
ــال گذشته در استان هاي  نيز طي دو س
ــتان و  ــتان و بلوچس ــهر، سيس بوش

هرمزگان كشف شده است./ ايرنا
خيابان مسجد يزد 

پياده رو مي شود
شهردار يزد از آغاز عمليات عمراني 
ــع يزد خبر داد و  ــجد جام در خيابان مس
ــاده راه تبديل  ــن خيابان به پي گفت: اي
ــفي پور در  ــيدمحمود كش مي شود.  س
نشستي خبري با اشاره به اين كه خيابان 
ــجدجامع يزد، ظرفيت عبور و مرور  مس
خودرو در اين حجم را ندارد، اظهار كرد: 
عمليات زيرسازي اين خيابان از چندي 
ــنگفرش  ــده و بزودي س پيش آغاز ش
مي شود.وي عنوان كرد: براي كف سازي 
ــكلي عمل خواهد شد  اين خيابان به ش
كه عبور و مرور خودروها در اين خيابان 
ــود و اميدواريم با اين  با كندي انجام ش
ــاهد رفت و آمد كمتر خودروها  اقدام، ش
در اين خيابان باشيم.كشفي پور با اشاره 
به اين كه حوزه فعاليت شهرداري ناحيه 
ــت،  تاريخي يزد، بيش از 520 هكتار اس
عنوان كرد: اصلي ترين سياست ما، پويا 
ــتن بافت تاريخي است كه در  نگاه داش
اين راستا طي سال هاي اخير توجه ويژه 
ــائل عمراني در اين بافت صورت  به مس

گرفته است./ مهر

عضو كميسيون كشاورزي مجلس در گفت و گو با جام جم:
حفظ پوشش گياهي، دغدغه مسئوالن نيست

فاطمه اميرى 
ايران

ــش گياهي  ــاالنه بخش زيادي از جنگل ها و پوش س
ــالى و دخالت عوامل انساني نابود  ــور بر اثر خشكس كش
مي شود. كارشناسان محيط زيست معتقدند اين تخريب 
ــدن حوادثي چون جاري  ــي در به وجودن آم نقش مهم
ــور دارد. در  ــيل و بروز پديده گرد و غبار در كش ــدن س ش
ــده دزفول و عضو  ــي زاده، نماين ــو با عباس پاپ گفت وگ
كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس شوراي 
ــور و تبعات آن  ــالمي، داليل نابودي جنگل هاي كش اس

نظير سيل اخير را در ميان گذاشتيم.
در سيل اخير كه تخريبات زيادي نيز در پي داشت همه اتفاق نظر داشتند عامل اصلي  . 

آن تخريب پوشش گياهي بوده است.
ــدن سيل اخير، تخريب و نابودي پوشش هاي گياهي بود؛  بله، يكي از داليل جاري ش : 
ــاز هاي بي رويه از ميان نمي رفت مسلما  ــاخت و س چراكه اگر درختان اين مناطق به دليل س
چنين سيلي نيز جاري نمي شد. در واقع درختان جلوي سرعت جاري شدن آب را مي گيرند و 
سبب نفوذ آب در اليه هاي زيرين زمين مي شود. همين امر مي توانست شكل گيري سيالب 

را قدري آهسته كند.
بسياري از كارشناسان معتقدند مديريت مناسبي در زمينه حفاظت از جنگل ها  . 

صورت نمي گيرد؟
ــده كه بسيار خطرناك است. يكي از آنها  ــور ما مورد غفلت واقع ش چند موضوع در كش : 
ــت كه به آن توجهي نمي شود.  ــت و جنگل هاس بحث مديريت منابع آب و حفظ محيط زيس
ــد. البته در اين بخش  ــي با آنها برخورد كن ــان را قطع مي كنند بي آن كه كس ــي درخت براحت
دستگاه هاي نظارت كننده و هشداردهنده هم چندان نقش موثري ندارند يا شايد اصال قدرت 
ــان دهنده كم اهميت بودن موضوعات  برخورد با اين گونه تخلفات را ندارند كه اين خود نش
ــئوالن است. اگر حفظ جنگل ها و پوشش گياهي كشور به يك دغدغه  ــده در ذهن مس يادش
جدي براي مسئوالن تبديل مي شد، آن وقت مراقبت از آن نيز به عنوان يك منبع طبيعي در 
اولويت بود، هنگام تنظيم اليحه بودجه نيز چنين اموري مد نظر قرار مي گرفت و مجلس نيز 
موظف مي شد آن را تصويب كند. ولي متاسفانه وقتي دغدغه اي در اين زمينه وجود ندارد، لذا 

پول نيز در جاهايي هزينه مي شود كه حفظ جنگل و منابع طبيعي در آن نقشي ندارد.
چرا مجلس كاري نمي كند؟ . 

مجلس طبق قانون نمي تواند رديف بودجه اي مشخص كند، چون براساس اصل 75 : 
قانون اساسي، مجلس نمي تواند بار مالي به دولت تحميل كند و نمي تواند در افزايش هزينه 
دولت دخالت داشته باشد، بنابراين دولت بايد پيشنهاد بدهد و مجلس آن را تائيد كند. وقتي 
ــت، حفظ جنگل و منابع طبيعي در اولويت  ــه بودجه دولت موضوع آب، محيط زيس در اليح
نيست و بودجه به آن تعلق نمي گيرد ما چه كاري مي توانيم بكنيم. اينجاست كه اين پرسش 
مطرح مي شود چرا بايد بودجه سازمان محيط زيست كه حيطه كاري چنين گسترده اي دارد 

110ميليارد تومان باشد.
به نظر شما بي درايتي و كمبود منابع  مالي خساراتي نظير سيل اخير را رقم زده  . 

است؟
بله. سوءمديريت و نبود منابع مالي به چنين آسيب هايي منجر مي شود. البته دستگاه هاي  : 
ــواري، جنگل خواري يا  ــع طبيعي، زمين خ ــز بايد در حفظ مناب ــداردهنده ني ــي و هش نظارت
كوه خواري برخورد جدي تر داشته باشند تا راه گريز افراد سودجو گرفته شود. البته بايد تاكيد 

كرد قوانين موجود هم براي مبارزه يا جلوگيري از اين اتفاقات رعايت نمي شود.

گفت و گو
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لبخند نيلوفرهاي آبي محو مي شود

نيلوفران آبي يا همان الله هاي مردابي كه هر ساله از اواخر بهار تا اواخر 
تابستان در برخي تاالب هاي كشور مي رويند و گل مي دهند، گردشگران 
زيادي را به ســوي خود جلب و از اين طريق عايدات اقتصادي فراواني را 
نصيب ساكنان سرزمين خود مي كنند، اما اين تنها فايده اين گونه گياهي 
زيبا نيست، بلكه وجود آنها براي آبزيان و جانوران منطقه نيز مفيد است 
به طور مثال سطح رويي برگ هاي پهن و بزرگ نيلوفر آبي محل تخمگذاري 
و زاد و ولد پرســتوهاي دريايي و پرندگان مهاجر است و سطح زيرين آن 
نيــز محل تجمع و پناهگاه آبزيان كوچكي ماننــد بچه ماهي ها و حلزون ها 
از گزند ماهي هاي بزرگ تر و پرندگان اســت. تامين اكســيژن مورد نياز 
آبزيان موجود در آب و محافظت آنها در برابر نور و گرماي خورشيد نيز از 

ديگر فوايد نيلوفر آبي به شمار مي رود.

فوايد نيلوفرهاى آبى

80 هزار تن پياز روي دست كشاورزان 
ــت،  ــتان اصفهان مانده اس ــدن اس فري
درحالي كه كشاورزان، نبود برنامه ريزي 
مناسب و سياست هاي جهاد كشاورزي را 

دليل بروز اين مشكل مي خوانند.
ــي از پيازكاران  ــم عبداللهي، يك ناع
ــدن در گفت وگو با مهر،  ــتان فري شهرس
ــازار فروش براي پياز  ــل اصلي نبود ب دلي
را برنامه ريزي نادرست جهاد كشاورزي 
ــاورزي در اين منطقه  براي توليدات كش
ــت پياز  ــد و مي گويد: هزينه كش مي دان
ــدود 35 ميليون تومان  ــر هكتار ح در ه
ــون اين محصول  ــت در حالي كه اكن اس
ــاورز خريداري  را با كمترين قيمت از كش
ــت  ــه حتي هزينه هاي كش ــد ك مي كنن

كشاورز نيز تامين نمي شود.
ــادرات پياز  ــه ص ــش تعرف وي افزاي
ــل روي زمين ماندن  ــه عراق را از دالي ب
ــاورزان فريدن  ــاز كش ــوالت پي محص
مي داند و مي گويد: به ظاهر و بنابر اعالم 
ــئوالن بازار داخلي اشباع  غيررسمي مس

شده است.
ــس اداره جهاد  ــتمي، رئي ــن رس رامي
ــتان فريدن نيز سطح  كشاورزي شهرس
زير كشت پياز اين منطقه را يكهزار هكتار 
ــد: در هر هكتار،  اعالم مي كند و مي گوي

ــود كه بر اين  ــت مي ش 80 تن پياز برداش
اساس، در حال حاضر 80 هزار تن پياز در 

شهرستان فريدن قابل برداشت است.
ــازار فروش پياز در  ــه از ركود ب وي ك
ــد، مي افزايد: در حال  ــور خبر مي ده كش
حاضر، پياز را با قيمت ناچيزي خريداري 
ــت كه در نظر  مي كنند و اين در حالي اس
ــود  داريم، وقتي قيمت ها در بازار بهتر ش

نسبت به فروش پيازها اقدام كنيم.
ــاورزي كه  ــاد كش ــس اداره جه رئي
ــال هاي  ــت، فروش پياز در س معتقد اس
ــن دليل  ــوده و به همي ــته خوب ب گذش
ــبت به كشت اين  ــاورزان امسال نس كش
ــدام كرده اند، ادامه مي دهد:  محصول اق
كشاورزان به اين نوع محصول به عنوان 
ــت پردرآمد نگاه مي  كنند و به همين  كش

دليل در اين وضعيت هستند.
وي درباره ارائه الگوي كشت مناسب 
ــاورزان نيز مي گويد: ما دوره هاي  به كش
آموزشي را در طول سال براي كشاورزان 

برگزار مي كنيم.
ــت  ــد: كش ــه مي كن ــتمي اضاف رس
ــاورزان  ــراي كش ــي را ب ــان داروي گياه
ــتور كار قرار داديم درحالي  فريدن در دس
ــتقبال خوبي  ــاورزان از آن اس ــه كش ك

نكرده اند.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي مازندران، از توليد دو نوع كيوي 
جديد به رنگ قرمز و طاليي در ده هكتار از اراضي كشاورزي اين استان خبر داد.

ــت آمد كه از نظر  ــهيدي فر افزود: اين دو نوع كيوي با اصالح نژاد به دس عزيزاهللا ش
ــد. وي يكي از ويژگي هاي  ــبت به نوع قبلي كيوي دارن ــم وضع بهتري نس وزن و حج
كيوي جديد را برداشت محصول در اوايل شهريور ذكر و تصريح كرد: با گسترش كشت 

اين دو نوع كيوي، دغدغه صادرات اين محصول كاهش مي يابد.
به گزارش ايرنا، شهيدي فر با بيان اين كه محصول كيوي موجود از اوايل آبان قابل 
ــترش كشت اين دو نوع كيوي، بستر توليد بيشتر اين نوع  ــت است، گفت: با گس برداش

محصول در مازندران و به دنبال آن افزايش صادرات  فراهم مي شود.
ــوع كيوي جديد  ــت و توليد اين دو ن ــال آينده، كش ــه س ــي كرد تا س وي پيش بين

ــدران افزايش  در مازن
ــن روش  ــا اي ــد و ب ياب
ــكالت پيش روي  مش
صادرات اين محصول 
ــتري  ــع و بازار بيش رف
نصيب باغداران ايران 

شود.

ــش عمده  ــيراز گفت: بخ ــهردار ش ش
ــيراز به دليل كمبود  ــت ش باغات قصردش
ــه رو  ــران روب ــا بح ــالي ب  آب و خشكس

شده است.
ــنا، عليرضا پاك فطرت  به گزارش ايس
ــهرداري شيراز در تالش  با بيان اين كه ش
ــت كه بيش از هزار  است باغات قصردش
ــد را نگهداري و حفظ  ــعت دارن هكتار وس
ــيراز طرح  ــهر ش ــوراي ش كند، افزود: ش
ــت را به تصويب رسانده و  باغات قصردش
ــيراز نيز به منظور نگهداري  شهرداري ش
ــت بيش از 250 هكتار  از باغات قصردش
ــت كه  از اين باغات را خريداري كرده اس
اين ميزان در 500 هكتار از باغات پراكنده 
است و عمًال 500 هكتار از باغات شيراز از 
ــت، چون  طريق قانوني قابل تفكيك نيس

شهرداري در آن شريك شده است.

شهردار شيراز با اشاره به اين كه باغات 
ــيراز براي نگهداري به آب  قصردشت ش
نياز دارند، تصريح كرد: در گذشته در شهر 
ــيراز قنات هاي خوبي وجود داشته كه از  ش
ــاره  جمله آنها مي توان به قنات خيرات اش
ــرد، اما امروز بنا به داليلي آب اين قنات  ك
به يك سوم يا يك چهارم كاهش پيدا كرده 
ــت. چشمه جوشك نيز كه در مجاورت  اس
قصرقمشه قرار دارد، در گذشته آب باغات 
ــت، اما  ــت را تأمين مي كرده اس قصردش
ــاخت و سازهاي بي رويه در اطراف اين  س
چشمه كه آب نهر اعظم را تأمين مي كند، 
سبب كاهش شديد آب اين چشمه و به تبع 

آن آب نهر اعظم شده است.
ــد: باغ شهرهايي  پاك فطرت يادآور ش
كه به دليل هرج و مرج شهري و شهرسازي 
ــيراز بويژه پشت  ــتان ش در اطراف شهرس

ــدند،  ــدرا ايجاد ش ــرف به ص تپه اي مش
ــورد نياز خود چاه هايي  براي تأمين آب م
ــه اين چاه ها  ــي حفر كردند ك را غيرقانون
ــديد آب چشمه جوشك  سبب كاهش ش
شده كه منبع تأمين آب باغات قصردشت 

بوده است.
ــه اين كه  ــاره ب ــا اش ــئول ب ــن مس اي
ــيراز براي تأمين آب مورد  ــهرداري ش ش
ــت تاكنون 110 حلقه  نياز باغات قصردش
ــتان حفر  چاه آب با مجوز آب  منطقه اي اس
كرده است، گفت: سطح آب اين چاه ها نيز 
ــته و از آنجا كه  ــم گيري داش كاهش چش
درختاني كه در گذشته به صورت غرقابي 
ــتم قطره اي  ــا سيس ــدند ب آبياري مي ش
ــن رو براي  ــوند، از همي ــيراب نمي ش س
سيراب شدن باغات كهن قصردشت الزم 

است چاه هاي بيشتري حفر شود.

فصل برداشت خرما كم كم از راه مي رسد، 
ــيده، دغدغه  ــش از آن از راه رس ــا آنچه بي ام
ــور براي  ــاورزان و نخلداران جنوب كش كش
فروش اين محصول و نبود بازار مناسب است؛ 
ــد ميزان توليد  ــان مي ده زيرا برخي آمار نش
خرما در كشور بيش از مصرف داخل است. اين 
درحالي است كه تاكنون تالش ويژه اي براي 
ــايش بازارهاي خارجي به روي محصول  گش

نخلداران صورت نگرفته است.
ــزان (فصل گرما  ــه گزارش مهر، خرماپ ب
ــا باعث  ــاورزان اين گرم ــه عقيده كش ــه ب ك
رسيدن محصول نخل شده و خارك به خرما 
ــود) فرارسيده است و كشاورزان  تبديل مي ش

ــوند  ــه مراحل آخر توليد خرما نزديك مي ش ب
ــد خرما به  ــراي خري ــتري ها ب و كم كم مش
ــداران مراجعه مي كنند. با اين حال برخي  نخل
نخلداران موفق به فروش محصول خود حتي 
تا يك سال نمي شوند و محصول يك سالشان 

روي دستشان مي ماند.
ــهر با ابراز  ــتان بوش يكي از نخلداران اس
نگراني از فروش خرماي خود گفت: متاسفانه 
ــروش محصول خرما  ــبي براي ف بازار مناس
ــترين ضرر  ــن بين بيش ــدارد و در اي ــود ن وج
ــالم حيات  ــود. غ ــداران مي ش ــب نخل نصي
ــهريور و اوايل  افزود: محصول خرما اواخر ش
ــت مي شود و حجم باالي خرماي  مهر برداش

ــوالن دالالن باز  ــدي، ميدان را براي ج تولي
ــد را پايين  ــرخ خري ــز ن ــد و دالالن ني مي كن
ــود نصيب خودشان  ــترين س مي آورند و بيش

مي شود.
ــيني محمدي، رئيس  سيدحسين حس
ــتان  ــت، معدن و تجارت اس ــازمان صنع س
ــهر نيز از هند و چين به عنوان بازارهاي  بوش
مناسبي براي خرماي بوشهر ياد كرد و گفت: 
زمينه صادرات خرماي استان بوشهر به اين 
ــورها بايد فراهم شود و همه مسئوالن  كش
ــن زمينه  ــي در اي ــش خصوص ــژه بخ بوي

همكاري كنند.
ــالش ويژه  ــزوم ت ــر ل ــن ب وي همچني
ــرف خرما در  ــرانه مص ــش س ــراي افزاي ب
ــور تاكيد كرد و افزود: بايد صنايع  داخل كش
ــته بندي و فرآوري خرما با فناوري هاي   بس

روز توسعه يابد.
به گفته كارشناسان، گنجاندن خرما در سبد 
ــب براي صادرات  خانوار، ايجاد فضاي مناس
خرما به خارج از كشور، توسعه صنايع تبديلي 
و فرآوري خرما، خريد تضميني و توافقي خرما 
ــري از داللي از جمله  ــط دولت و جلوگي توس
ــب براي حمايت نخلداران  راهكارهاي مناس
ــت كه مي توان از طريق آنها مانع به خطر  اس
افتادن معيشت نخلداران و نابودي كشاورزي 

استان هاي جنوبي كشور شد.
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