اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم
دﯾﻢ

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در
اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم دﯾﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮری و
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻓﺎرس؛ ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﯿﺎم ﻧﮑﻮﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺸﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آب و
ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و
ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﮑﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب و ﺧﺎک از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن روی ﻣﺸﮑﻞ آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ
را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺷﻮری و
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺧﺎک و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﺧﺎک ﻫﻢ
در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ و آﺑﺨﻮاﻧﺪاری و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ د ﻫﺪ.
ﺧﯿﺎم ﻧﮑﻮﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در  ۴۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻮار

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺎﯾﻪ ای و
اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارد اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﺎرﺑﺮدی
دارﯾﻢ ۴۰۰۰ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ
ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ﮐﺎر
ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه وری ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﭼﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺮوژه زﻫﮑﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و
ﺧﺎک اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم دﯾﻢ را از ﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
داد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
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