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ح اسـت و متاسـفانه   کشـور مطـر کشـاورزی  کنونـی  تامیـن علوفـه و خـوراک دام بـه عنـوان یکـی از مشـکالت 

بیـش از  70 درصـد آن وارداتـی اسـت کـه همـراه بـا ارزبـری فراوانـی مـی باشـد. بـا توجـه به ایـن که ماهیت کشـت 

آبـی باالیـی دارد، یافتـن محصـوالت جایگزیـن پاییـزه بـا مصـرف آب کـم از  ذرت و سـویا تابسـتانه اسـت و نیـاز 

اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت. باقـال بـا داشـتن دامنـه سـازگاری وسـیع، حـاوی بیـش از 30 درصـد پروتئیـن 

جایگزیـن  یـک  عنـوان  بـه  "مهتـا"  تانـن  کـم  باقـالی  رقـم  شـماره  ایـن  در  دارد.  پاییـزه  کشـت  قابلیـت  و  بـوده 

و  آبـی  کـم  مشـکل  بـا  کـه  کشـور  کنونـی  هوایـی  و  آب  شـرایط  در  اسـت.  شـده  معرفـی  طیـور  خـوراک  مناسـب 

خ دهـد  گرمـا در اکثـر مناطـق روبـرو اسـت، تولیـد اقتصـادی محصـوالت کشـاورزی تنهـا در صورتـی مـی توانـد ر

کـه از ارقـام متحمـل بـه خشـکی و گرمـا اسـتفاده شـده و بـا اسـتفاده از سیسـتم هـای نویـن آبیـاری، بهـره وری 

آب نیـز افزایـش یابـد. یکـی دیگـر از ایـن راهکارهـا اسـتفاده از آب هـای نامتعـارف از قبیـل آب هـای شـور بـرای 

کشـاورزی اسـت. لـذا، در ایـن شـماره بـه دسـتیابی و معرفـی ارقـام متحمـل بـه خشـکی و گرمـا شـامل رقـم جـو 

آب  یـا متنـاوب  گوهـران و سـورگوم علوفـه ای بهشـت و همچنیـن  اسـتفاده تلفیقـی و  بـه خشـکی  متحمـل 

شـور و شـیرین بـرای کشـت گیاهـان مختلـف اشـاره شـده اسـت. عـالوه برایـن، اخیـرا تحقیقـات متعدد نشـان 

داده اسـت کـه اسـتفاده از کشـاورزی حفاظتـی در کشـت پاییـزه، عـالوه بـر افزایـش بهـره وری آب،  مـی توانـد در 

افزایـش تولیـد محصـول نقـش موثـری داشـته باشـد.

پیاده سـازی سـامانه کشـاورزی حفاظتی در اراضی دیم نیز توانسـته اسـت منجر به افزایش تولید محصوالت 
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کشـاورزی شـود کـه نمونـه آن کشـت و تولیـد نخـود پاییـزه در ایـن سیسـتم مـی باشـد.   در بخـش باغبانـی نیـز 

در ایـن شـماره بـه معرفـی ارقـام جدید امین و مشـکات که قابلیت کشـت فـوق متراکم و برداشـت  دومنظوره 

کنسـروی و روغنـی دارنـد، پرداختـه شـده اسـت.  بـا کشـت متراکـم ایـن ارقـام مـی تـوان میـزان تولیـد را بـه طـور 

معنـی داری افزایـش داد و از طرفـی محصـول برداشـت شـده را نیـز بـرای هر دو هدف کنسـروی و یا اسـتحصال 

روغـن اسـتفاده نمـود.  یکـی دیگـر از دسـتاوردهای مهـم ارائـه شـده در ایـن شـماره، ایجـاد و راه اندازی زیسـت 

بـوم کسـب و کارهـای نوپـای کشـاورزی اسـت کـه در مرکـز آمـوزش عالـی امـام خمینـی)ره( شـکل گرفتـه اسـت. 

ایجـاد زیسـت بـوم هـای فنـاوری مـی تواننـد نقـش بسـیار تاثیرگذاری در تسـریع توسـعه و تجاری سـازی فنـاوری ها 

و همچنیـن کارآفرینـی داشـته باشـند. خوشـبختانه در ایـن راسـتا، در مجموعـه هـای زیـر مجموعـه سـازمان 

کـه  اسـت  گسـترش  حـال  در  سـرعت  بـا  نوپـا  کارهـای  و  کسـب  هـای  بـوم  زیسـت  و  نـوآوری  مراکـز  ایجـاد  تـات، 

ع و شـکل گیـری کشـاورزی دانـش بنیـان مـی باشـد. در پایـان نیـز بـه  نویـد بخـش نفـوذ بیشـتر دانـش در مـزار

و  مجارسـتان    HAKI موسسـه  بـا  کشـور  شـیالتی  علـوم  تحقیقـات  موسسـه  بیـن  مشـترک  هـای  همـکاری 

راه انـدازی شـبکه اجتماعـی جامعـه کشـاورزی ایـران "تـاک" اشـاره شـده اسـت. 

دکتر غالمرضـا صالحی جوزانی
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